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Informe d'arrelament social
EI senyorlsenyora ,

a GUJRANWALA, Pakistan de nacionalltat Pakistan

nascuvda el 2(1

amb domicil I a

c, , passapo
- ----

ha sol IIcltat un Inlorme que determinl el seu grau d'lntegraci6 social als electes de tramltar I'arrelament social prevlst a I article 124

del Relal decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la L1el organlca 4/2000, sobre drets I IIlbertats dels

estrangers a Espanya la seva integraci6 social reformada per la L1elorganlca 2/2009

A la vista de la documentaclo aportada 1/0 consuitada a I'ens local

Qucda acrcditat que:

Pcrmancllcia de la persona interessada

La persona sollicitant reside IXa I'Estat Espanyol des de 25/09/2008
la qual cosa acredlta mltjanyant aportaclo de,

Lv:: volant d'empadronament del munic,p'

r: volant d'empadronament a d'aitres munlclp's de I'Estat Espanyol

~ passaport

[J NIE caducat numero,

D Aitres

I a Caialunya des de 25/09/2008

ue des que VIU a Catalunya he estat empadronada en els seguents munlclp's

om del munlClpl Mes/any d'lIllCI

Domiciti habitual

La persona Interassada consta empadronada al munlc,p' de Barcelona
la qual cosa s'acredlta mltJanyant volanUcertlflcat d'empadronament del munlclp'

Hesldelx des de 21/03/2012 a I'habltatge sltuat a C,---
altres relloguer aporta la documen:aclo acredltatlva

rJ escnptura de prop,etat

n contracte d'arrendament

I:8:l volant d'empadronament amb aquesta data I adreya

Mes/any de Ina"\.laCIG

des de 25/09/2008

ell qualltat de

-
'J'

-,
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Mitjans economics

La persona sol·licitant dlsposa de mltjants de vida ates que

IZl
o
o

Aporta contracte/s de lreball d'un any de durada flrmat per I'ocupador/a I la persona sol Iicltant

No acredlta mitjans de vida suficienls

Es recomana I'exempcio de comptar amb un contracte de treball a favor de la persona sol·licltant en el benentes que dlspOSiJ
de milJans de vida suficlents en lanl que

o
o

Compleix els requisils previslos a I'artlcle 105.3 del Relal decret 557/2011. de 20 d'abnl. per a poder desenvolupar
una aclivllat per a poder desenvolupar una activital per compte propi

la persona sol'licitanl disposa de reeursos economics sufieients la qual cosa aeredlta mltjanc,:ant (extraetes bancans
doeumenlaeio que aeredili que es benefieian d'una prestaeio eeonomiea asslslenclal de earaeler public etc)

o la persona sol·lieitanl es eonjuge 0 parella de persona estrangera amb autoritzaelo de resldenela que dlsposa dels
miljans economics suficients per atendre ales necessltats de la familia

o la persona sol·lieitanl te fills amb aulontzaeio de resldeneia I es major de 65 anys (0 menor de 65 anys I concorrcn
raons humanilaries. de malaltia 0 de desarrelamenl amb el pais d'ongen)

o
o

la persona sol'lieitanl te mare 0 pare amb autontzaelo de residenela I es menor de 22 anys (0 major de 22 anys I estan
realilzanl una aelivilal formativa reglada 0 esludis unlversitans)

altres (suposils diferents als antenors en els que ha de eoneorrer raons humanltanes 0 exeepeionals)

Vincles familiars

o
IZl

La persona sol'lieilanl disposa de vineles amb familiars residents a l'Eslat espanyolla qual eosa aeredlla mlt)anc,:ant(volanl
de eonvivenela. NIE del familiar, ele)

La persona sol·/ieitant NO disposa de vlneles amb familiars residents a I'Estat espanyol

Programes d'insercio sociolaborals

o La persona sol·lieitanl ha partieipat en programes d'inserelo soelolaborals

IZl La persona sol·lieltant NO ha participat en programes d'lnserclo soeiolaborals

Programes d'insercio culturals (coneixement de la societat catalana)

IZl La persona sol·lieitanl ha partieipal en programes d'inserelo eullurals

Nom del programa/eurs Administraclo/enlilat responsables Any N° d'hores

o La persona sol·lieilanl NO ha partielpal en programes d'insereio eullurals

Coneixements linguistics

IZl La persona sol·lieilanl aeredila eursos realltzats I grau de eonelxement assolits

Enten Parla Llegelx SCrtu

CATALA OS! ~ No =:; Sl o No [ 15i N No 51 0

- -- -------
CASTELLA L8J Si o No ~SI [] No ~5! [] No ~Sl 0

Grau de eonelxement

Castella 1

Aula de Formaci6 d'Adults "Maria 2011

Curs

o La persona sol·lieitanl NO aeredita eursos realitzats

Durant I'enlrevisla es valora que. (Respondre si 0 no segons el cas)

Curs de castella

Curs de castella

Col'laboracio en xarxes socials
[f)

>
U
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La persona sol·llcltanl col·labora en les xarxes socials a traves de la partlclpaclo en (Breu explicaCID de la partlclpac/o de
resrranger en els ambits segiients. entre d'altres. salut. formac/D, entitats de tota mena' lIeure espor1lves. de collectlUs
d'esrrangers. etc., parr6quies i centres de culte. biblioteques / altres espals culturals. etc Cal que aquesta part/c/pac/o quedl
provada mitjan<;ant la matricula 0 document similar. 0 si s'escau. el certificat de rent/tat 0 radmm/straclO corresponent)

IBiblioteques de Barcelona, Diputaci6 de Barcelona, desde I'any 2010.

I
Altra informaci6 d'interes de la persona sol·licitant (convivencia ciutadana)

Vista la sol·licitud i la documentaci6 aportada per I'ens local. el Departamcnt de Benestar Social i Familia de la Gencralitat de
Catalunya mitjanl;ant la Direccio General per a la Immigraci6. erne! aquest tnforme.

o FAVORABLE per haver quedat acredltada la seva tntegraclo social de la persona Interessada

~ DESFAVORABLE per no haver quedat acreditada suficientment la seva Integraclo social en tant que

NO COMPLEIX AMB ELS CONEIXEMENTS LINGUiSTICS MiNIMS.

Signatura

CPISR-1 Ricard", ..:· .
p~"" ' .•

Dominguez ~:••'::. :;:.';' ,.
Ayuda ~,':;.~::.,,"':~~:..~

.~.' ,

Barcelona 10 de/d' Maig de 2012
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