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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
NOTA DE PREMSA 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona demana que es redueixi el termini 
per elaborar els informes d’arrelament per a immigrants 
 
El temps d’espera per rebre l’informe que realitza l’Ajuntament per tramitar la 
regularització de l’immigrant per motius d’arrelament social ha augmentat el 
darrer any.  
 
El retard en el compliment d’aquesta competència municipal  pot comportar la 
caducitat de l’expedient de regularització i ocasionar greus perjudicis a 
l’estranger, que haurà d’iniciar novament la tramitació. 
 
18 de setembre de 2008 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha demanat a l’Ajuntament 
que redueixi els terminis en què realitza els informes obligatoris d’arrelament 
perquè  els immigrants regularitzin la seva situació per la via de l’arrelament 
social. Actualment l’espera pot allargar-se fins a quatre mesos. Aquest retard 
s’ha pogut constatar arran de diverses queixes recollides per la Síndica de 
Greuges, algunes de les quals canalitzades a través de l’Oficina del Defensor 
del Pueblo.   
 
La regularització per arrelament social afecta persones que poden demostrar, 
entre altres requisits, més de tres anys de residència al país, que estan 
suficientment arrelades a la cultura de la ciutat que les acull  i que disposen de 
mitjans propis per mantenir-se o d’una oferta de feina. El compliment d’aquests 
requisits queda reflectit en l’informe municipal. 
 
No disposar de l’informe d’arrelament en el termini exigible pot representar que 
s’aturi el procés de regularització davant la Delegació del Govern i que s’hagin 
d’iniciar de nou els tràmits, cosa problemàtica per a l’estranger ja que, entre 
altres inconvenients, ha de tornar a demanar el certificat de penals al seu país  
d’origen,  on, en la majoria dels casos, la burocràcia funciona amb molta 
precarietat, cosa que fa que tot el procés encara duri més temps. 
 
Altres anys, la Síndica de Greuges ja havia rebut queixes pels retards en 
l’elaboració dels informes d’arrelament, especialment pels casos en què el 
sol·licitant no podia presentar l’informe municipal dins el termini reglamentari  a  
la Delegació del Govern. Però durant el 2008 les queixes han posat de manifest 
que, en lloc que s’hagi agilitzat el procés, el termini de resposta s’ha allargat.  
 
 
Un tràmit obligatori 
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El Reglament de la Llei orgànica sobre els drets i llibertats dels estrangers (Llei 
4/2000) estableix que els immigrants poden sol·licitar la residència per 
arrelament social quan han estat tres anys vivint a Espanya. Des de l’any 2005, 
la normativa estableix que quan es fa aquest tràmit a la Delegació del Govern 
s’ha de presentar un informe realitzat per les corporacions locals que acrediti el 
seu arrelament social.  
 
Aquest informe es completa amb la documentació que aporta el sol·licitant i 
amb una entrevista personal. En l’acreditació de l’arrelament es té en compte si 
es disposa d’una oferta de treball o de mitjans econòmics per mantenir-se, i es 
valora el coneixement de les llengües oficials i la participació en programes 
d’inserció laboral o d’acollida. L’informe és obligatori per sol·licitar la residència 
per arrelament però no vincula la decisió final. 
 
El temps de resposta 
 
En la resposta municipal a la sol·licitud d’informació de la Síndica de Greuges 
s’exposa que a partir de l’octubre del 2007  han augmentat les demandes 
d’informe d’arrelament. Concretament del gener a l’abril del 2007 es van rebre 
1.350 sol·licituds, mentre que en els mateixos mesos del 2008 se’n van rebre 
3.510. Segon les dades de l’Ajuntament, això ha representat duplicar el temps 
de resposta i s’ha passat d’un temps mitjà de 8 setmanes a 16.   
   
Com que els terminis en aquest tràmit no estan regulats de forma expressa, 
l’Ajuntament hauria d’aplicar el termini general de 10 dies que fixa la Llei del 
procediment administratiu comú (Llei 30/1992) per a l’emissió d’informe dins un 
procediment administratiu. Aquest termini de resposta no s’ha pogut complir 
mai. Tot i que la informació facilitada per l’Ajuntament detalla que el personal 
de l’oficina que gestiona aquests tràmits ha passat provisionalment de 5 a 9 
professionals durant el 2008, es continuem mantenint el retards. 
 
Tot i que, davant aquesta situació, l’Ajuntament està buscant vies de 
coordinació amb la Delegació del Govern en la realització d’aquest procediment 
administratiu, des d’aquesta Sindicatura s’ha comunicat al Defensor del Pueblo 
la situació per tal que consideri la possibilitat d’intervenir, ja que el retard en el 
procés de legalització provoca que persones establertes al país hagin d’allargar 
innecessàriament la seva situació d’irregularitat, situació que debilita la seva 
integració.    
 
Recomanacions 
 
La Síndica de Greuges ha estimat les queixes presentades amb motiu dels 
terminis de resposta en aquest procediment i ha recomanat que es revisin els 
mitjans disponibles per a la tramitació dels informes d’arrelament. També 
demana una actuació coordinada de l’Ajuntament amb la Delegació del Govern 
perquè els sol·licitants no es vegin perjudicats per retards imputables a 
l’Administració. 
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Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions. 
 
 


