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1. Objecte 

L’objecte d’aquest procediment és definir la sistemàtica de la tramitació, a l’Àrea de Serveis 
Social i Dependència, de l’informe d’arrelament/integració  social.  

L’informe d’arrelament social te com objecte acreditar la integració social  de la persona 
immigrant, en situació irregular, en el procés d’obtenció d’una autorització de residència 
temporal en el nostre país.  

L’informe d’integració social te com objecte el mateix tipus d’acreditació que el d’arrelament 
social però el sol·liciten les persones que ja disposen de NIE i que necessiten aquest informe 
per fer alguna tramitació relacionada amb renovacions de documentació per residir al país.  

2. Abast 

Informe d’arrelament social.- Aquest servei s’adreça a persones immigrants estrangeres no 
comunitàries, en situació irregular, majors de 18 anys. (o majors de 16 anys amb autorització 
paterna)  

Informe d’integració social.- Aquest servei s’adreça a persones immigrants estrangeres no 
comunitàries, en situació regular, majors de 18 anys. (o majors de 16 anys amb autorització 
paterna) 

3. Referències 

Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, 

d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, 

després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009 

 

Instrucció DGI/BSF/1/2014, per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels 
informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.   
 
Nota informativa adreçada a Ajuntaments sobre taxa emissió informes estrangeria .  
 
Instrucció per rebre notificació electrònica.  
 

Ordenança Fiscal núm. 9: Taxa per expedició de distintius o documents administratius. 
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També es pot consultar el llistat de legislació general d’aplicació en temes de Serveis Socials i 
Dependència veure Instrucció IT2SSS-172 

Més informació :  Conselleria Benestar Social i Família  Generalitat de Catalunya 

4. Definicions i abreviatures 

veure Instrucció IT3SSS-171 

5. Responsabilitats 

5.1. Propietari del procés 

El propietari del procés és el Cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència, Gent Gran, 
Sanitat i Consum. 

6. Desenvolupament del procediment 

Obligacions econòmiques municipals per a l’emissió d’aquests informes s’aplica  l’Ordenança 
Fiscal núm. 9: Taxa per expedició de distintius o documents administratius.  

6.1. On es pot realitzar 

A les dependències de l’Àrea  de Serveis Socials, Dependència, Gent Gran, Sanitat i Consum. 

Equips bàsics d’atenció social primària, situats a:   

CENTRE SERVEIS SOCIALS,  

Adreça:  C/ Tomas Edison núm. 13 

Telèfon:  93 546 10 83 

 

 

Canal d’inici: 

El canal d’inici sempre es des de l’OAC 
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6.2. Termini d’execució   

Des de rebre la sol·licitud  de la persona interessada a través de l’OAC, hi ha un termini màxim 
de 30 dies hàbils  per emetre l’informe  

6.3. Requisits 

De les persones interessades 

Informe d’arrelament social.- Ser persona immigrant, en situació irregular, major de 18 anys, o 
major de 16 amb autorització, comptar al menys amb 3 anys d’antiguitat d’empadronament al 
l’estat espanyol i, com a mínim, 6 mesos empadronada a Castelldefels (Decret d’alcaldia de 
data 1 de juny de 2009)  . A més, cal estar en possessió d’un passaport vigent, i acreditar 
l’obtenció d’ingressos suficients per subsistir.  

Informe d’integració social.- Ser persona estrangera no comunitària amb permís de residència 
en situació de renovar,    major de 18 anys, o major de 16 amb autorització,. A més, cal estar 
en possessió d’un passaport vigent, i acreditar l’obtenció d’ingressos suficients per subsistir.  

 

Documentació  aportar per iniciar servei  

Per iniciar el servei cal que la persona interessada aporti: 

- Sol·licitud per escrit ( Sol·licitud informe estrangeria d’arrelament social o sol·licitud 
informe estrangeria d'integració social) acompanyada de:  

o Informe d’arrelament i de integració.-   

� fotocòpia completa del passaport vigent (vigència mínima de 4 
mesos). 

� Títol que acrediti el règim de tinença del l’habitatge. (contracte de 
lloguer o escriptura de propietat). 

� Documents que acreditin coneixement de la llengua castellana i 
catalana. (en el cas del català Generalitat especifica com a mínim 45 
hores)  

o Informe d’arrelament.-  
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� Volant d’empadronaments de tots els municipis on hagi estat 
empadronat durant  un període anterior, al menys  de 3 anys, per 
demostrat l’antiguitat de residència  en el país.  

� Proposta de contracte de treball de durada mínima d’un any i de 
jornada laboral completa per un sol ocupador o be  30 hores de treball 
com a mínim si es tracta de diversos ocupadors (empreses o 
ocupadors del país)  , o be acreditar el mitjans econòmics de que 
disposa .( p. e. amb certificacions bancàries,  justificant del cobrament 
de pensions o prestacions del seu país d’origen, o qualsevol altre 
document que acrediti ingressos suficient per  tindré autonomia 
financera) . 

� Acreditació d’haver satisfet  la taxa ( Ordenança Fiscal núm. 9: Taxa 
per expedició de distintius o documents administratius. ) 

 

o Informe de integració .-  

� Volant d’empadronament. 

� Documentació que acrediti la participació en activitats relacionades 
amb programes d’inserció sociolaborals i culturals.  

� Acreditació d’haver satisfet  la taxa ( Ordenança Fiscal núm. 9: Taxa 
per expedició de distintius o documents administratius. ) 

 

6.4. Descripció del procediment 

0. Inici 

1. El procediment s’inicia quan  la persona sol·licitant de l’informe d’arrelament/ integració 
social presenta la sol·licitud en l’OAC.  

2.  Bé  quan la persona interessada demana informació prèvia en l’OAC,  o be  quan presenta 
la sol·licitud, el personal de l’OAC li lliurarà  una relació de la documentació que haurà 
d’aportar durant la tramitació de la proposta d’informe d’arrelament/integració, per tal 
que vagi preparant la documentació. Un cop presentada la sol·licitud en l’OAC,  mitjançant 
la via de repartiment intern de l’ajuntament, aquesta documentació arriba a les 
dependències de Serveis Socials situades a l’Ajuntament (via centralitzada de Serveis 
Socials i Dependència per a l’entrada de documentació procedent de l’OAC), des d’on es 
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remeten a l'Equip de Primeres Acollides al qual correspon tramitar la proposta d’informe 
d’arrelament.  

3. El Servei Administratiu revisa la documentació aportada per la persona interessada i 
procedeix a digitalitzar, com a mínim, la sol·licitud,  el passaport complert i el certificat de 
coneixements lingüístics de català, la documentació justificativa d’haver abonat la taxa 
assenyalada per la Generalitat i en els casos d’informe d’integració també el NIE.  
Posteriorment desa aquesta documentació en format digital en la carpeta corresponent 
(U:UNITAT SERVEIS SOCIALS/ IMMIGRACIO , carpeta  arrelament o integració, segons 
correspongui) 

4. El Servei Administratiu, mitjançant trucada telefònica, cita a la persona interessada  per 
que mantingui una entrevista amb el professional de referència per a la tramitació de 
l’informe d’arrelament /integració social.    

5. Si es dona el cas que al revisar la documentació el servei administratiu detecta que la 
documentació que acompanya la sol·licitud no esta completa, en contactar telefònicament 
amb la persona interessada per convocar-la a l’entrevista, li requerirà perquè aquell dia 
aporti la documentació que manca, concretant-li quina és.  

6. Així mateix el servei administratiu informarà a la persona interessada de què per continuar 
la tramitació haurà d’aportar tots els originals dels documents que hagi aportat en format 
de fotocopia, per tal que el tècnic de referència constati que es tracta de fotocòpies 
extretes de documents originals.  

7. L’entrevista es marcarà per a una data que permeti complir amb el termini màxim per a la 
tramitació d’aquests documents,  establert normativament en  30 dies hàbils .  

8. El servei administratiu,   consultarà  l’aplicatiu informàtic HÈSTIA, per determinar  si la 
persona interessada ja és usuària amb expedient obert  de Serveis Socials i Dependència. Si   
aquest és el cas, procedirà a obrir en la carpeta digital de l’usuari una carpeta anomenada 
arrelament.  En el cas que es tracti d’una persona que no es usuària de Serveis Social se li 
obrirà un  nou expedient  en l’aplicatiu HÈSTIA. 

9. El servei administratiu també procedirà a anotar les dades que correspongui en el registre 
excel de tramitacions d’informes d’arrelament o d’integració social segons correspongui  i 
a fer una carpeta física on s’introduirà tota la documentació que es vagi generant durant la 
tramitació. Aquesta carpeta la lliurarà al/la tècnic/a  en el moment que hagi de tindré lloc 
l’entrevista amb la persona interessada. 

10. Quan es produeix l’entrevista entre el/la tècnic/a de referència per la tramitació 
d’aquestes propostes d’informes i la persona usuària, aquesta darrera ha de mostrar els 
originals de totes les fotocòpies aportades.  
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11. El/la tècnic/a de referència  revisa la sol·licitud   i si esta incomplerta s’acaba d’emplenar i 
contrastar que tota la informació que hi figura sigui correcta .  Així mateix si es tracta d’un 
expedient nou, informa a la persona sobre la inclusió en una base de dades  de Serveis 
Socials i per deixar constància, li dona a signar el document de consentiment de cessió de 
dades personals . 

12. A més de la revisió documental, l’objecte de l’entrevista és contrastar el grau d’integració 
social de la persona interessada. A aquest efecte el/la  tècnic/a de referència condueix el fil 
de l’entrevista en el sentit que consideri convenient per determinar aquest grau.  

13. Durant l’entrevista el/la  tècnic/a de referència explicarà el més exhaustivament possible el 
procés que seguirà la tramitació de la proposta tant al nostre servei com a les altres 
administracions implicades  (Generalitat i Govern Civil) . Així mateix, donarà a signar a 
l’interessat/da un document on constarà la correspondència entre la informació de la 
unitat de convivència  que aporta a l’expedient i la que figura en el padró municipal . En 
cas de divergència, s’informa a la persona interessada que haurà de regularitzar la situació 
el més aviat possible.  

14. Un cop verificada tota aquesta informació, i si es possible durant la mateixa entrevista, 
el/la tècnic/a de referència redacta la proposta d’informe d’arrelament/integració  social.  
Si per raons horàries no es possible fer-ho en el mateix moment ho farà en un altre 
moment, sense que calgui que estigui present la persona interessada. 

15.  En el moment d’emetre l’informe, el/la tècnic/a de referència haurà de consultar el 
registre d’informes d’arrelament o d’integració  social, segons correspongui, i atorgar i 
registrar el número corresponent, que serà consecutiu (no poden haver dos informes amb 
un mateix número d’expedient ). 

16. Aquesta proposta forma part de la documentació assenyalada en la plataforma EACAT. 
El/la tècnic/a de referència per a l’emissió dels informes d’arrelament/integració  social 
haurà d’haver estar autoritzat prèviament per l’ajuntament i per la Generalitat a utilitzar 
aquesta plataforma (mitjançant clau d’accés informàtic). 

17.   Un cop redactat l’informe, el/la tècnic/a de referència introdueix el document la 
plataforma EACAT i, mitjançant correu electrònic, notifica al Cap de la Secció que ja pot 
procedir a revisar la proposta d’informe a través de la plataforma i desa el document 
digitalitzat en  la carpeta digital corresponent per procedir al seu arxiu.  

18. El/ La Cap de la Secció revisa el contingut de la proposta d’informe. Si tot està correcte 
remet aquest informe via EACAT a la Generalitat de Catalunya. En el cas d’haver quelcom a 
rectificar, via correu electrònic,  ho notifica al/la tècnic/a de referència, aquest ho rectifica 
i es torna al punt anterior.  
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19. Des de la mateixa plataforma EACAT els/les  tècnics/es de referència per aquesta 
tramitació  capturaran la informació justificativa de l’enviament de la proposta d’informe 
d’arrelament/integració . Una copia digital la desaran en l’arxiu digital de l’expedient i 
l’altra la lliuraran al servei administratiu de Serveis Socials, per tal que aquest comuniqui a 
l’interessat que te a la seva disposició el document justificatiu de l’entrada en el Dep. de 
Treball, Afers Socials i Famílies de  la proposta d’informe municipal.  La comunicació amb 
l’interessat serà telefònica i no es genera cap altre documentació.  

20. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  comunicarà a la persona interessada, 
mitjançant SMS, el  lloc de recollida de l’informe, que serà una dependència del  mateix 
departament.   

21. El/la tècnic/a municipal de referència d’aquest procés revisarà periòdicament la informació 
publicada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   , en la plataforma 
informàtica EACAT, per tal deixar constància en els registres de l’àrea de quin és el resultat 
de la proposta realitzada.    

22. Si una vegada iniciat el procediment la persona interessada no aportes la documentació 
requerida o no es personés per complir amb un dels tràmits, un cop superats els terminis 
establerts, se li notificarà la caducitat de procediment.    

23. Es procedeix a l’arxiu definitiu   

6.5. Sentit del silenci administratiu 

En aquest procediment el silenci administratiu no té cap efecte ni per a la persona interessada 
ni per a la administració.  

  

7. Documents i registres relacionats 

- Expedient físic amb documentació que aporta persona interessada, de les propostes 
d’informes redactades pel treballador/a social i del requeriment de regularització 
d’informació sobre dades de convivència en el Padró Municipal.  

- Expedient digital amb :   

o  Còpia sol·licitud informe proposta arrelament   

o  Còpia digital de documentació aportada per persona interessada  

o  Proposta informe  
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o Relació de la documentació aportar   

o  Registre sol·licitud 

o Compareixença dades unitat convivència   

o Consentiment de cessió de dades personals 

 

7.1. Models de documentació:   

- Sol·licitud informe estrangeria d’arrelament social (format extern)  

- Sol·licitud informe d'estrangeria d'integració social (renovació de residència temporal)  
(format extern)   

- Arrelament  proposta informe   

- Integració proposta informe 

- Arrelament/Integració  relació de la documentació aportar   

- Document de consentiment de cessió de dades personals  

- Avis caducitat sol·licitud 

- Arrelament/integració  compareixença dades unitat convivència   

- Registre sol·licituds : 

o Informe d’arrelament social  

o Informe d’integració social  
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7.2. Indicadors  

• Nombre de persones que sol·liciten informe d’arrelament .   

• Nombre de persones que sol·liciten informe de integració .  

 

8. Annexes 

8.1. Llista de distribució del present document 

Aquest procediment restarà en suport informàtic ubicat en una carpeta pública del servidor de 
l’Ajuntament, per a la seva consulta de tot el personal. 

El responsable de qualitat notificarà expressament mitjançant missatge de correu electrònic 
els canvis i noves versions que es puguin realitzar a: 

a) Alcalde. 

b) Regidora Delegada de Promoció Econòmica i Comerç. 

c) Caps de Secció. 

d) Caps dels àmbits inclosos en l’abast del sistema de gestió de la qualitat. 

 


