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Pansamantalang permit sa paninirahan para sa mga panlipunang arraigo 

 

Ito ay isang pansamantalang permit sa paninirahan dahil sa mga pambihirang kalagayan na 
maaaring ibigay sa mga dayuhan na mga nasyonalidad na nasa Espanya at kung sino man 
ay may kaugnayan sa pamilya sa Espanya o nakikisanama sa lipunan. 

 

Mga Kinakailangan: 

1. Hindi maging isang mamamayan ng isang Estado ng European Union, ng European 
Economic Area o Switzerland, o isang kamag-anak ng mga mamamayan ng mga bansang 
ito kung saan naaangkop ang rehimen ng mamamayan ng Unyon. 

2. Hindi magkaroon ng isang kriminal na talaan sa Espanya at ang mga dating bansang 
nakatira sa mga krimen na mayroon sa batas ng Espanya. 

3. Hindi ipinagbabawal ang pagpasok sa Espanya at hindi lumilitaw na parang tanggihan sa 
teritoryo na puwang ng mga bansa na nilagdaan ng Espanya ang isang kasunduan sa 
kahulugan na ito. 

4. Hindi dapat, kung naaangkop, sa loob ng panahon ng pangako na huwag bumalik sa 
Espanya na ang dayuhan ay ipinapalagay kapag nagbabalik ng kusang sa kanilang bansa 
na pinagmulan. 

5. Upang manatiling nakatira sa Espanya sa isang minimo ng tatlong taon. Upang 
matugunan ang kahilingan na ito, ang mga pagliban mula sa Espanya sa panahong ito ay 
hindi maaaring lalampas sa 120 araw. 

6. Magkaroon ng mga ugnayan sa pamilya (nakarehistrong asawa, magulang o anak na 
pamilya direkta) kasama ang iba pang residente o dayuhan ng Espanya, o magpakita ng 
isang sulat na nagpakilala sa kanilang pakikisama sa lipunan na galing sa Comunidad 
Autonoma (o Ayuntamiento kung pinahintulutan ng Comunidad Autonoma), kung saan 
mayroon siyang tirahan. 

Sa mga kaso na kung ang ulat ay hindi nailabas sa loob ng 30 araw,pangyayaring dapat 
patunayan ng kinatawan,ay maaaring patunayan ang kinakailangang ito sa pamamagitan 
ng anumang paraang tinanggap sa karapatan 
 
7. Magkaroon ng isang kontrata sa pagtatrabaho na nilagdaan ng manggagawa at 
employer, para sa isang panahon na hindi kukulangin sa isang taon. Ang kumpanya o 
tagapag-empleyo ay dapat na nakarehistro sa Social Security, at maging napapanahon sa 
katuparan ng kanilang mga obligasyong buwis at kasama ang Social Security. 

8. Dapat ding garantiyahan ng kumpanya ang patuloy na aktibidad, magkaroon ng 
pinansiyal, materyal o personal na paraan upang harapin ang proyekto ng negosyo at ang 
mga obligasyong nagmula sa kontrata. 

 


