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NOTA INFORMATIVA 4/2020 
 

Progenitors de menors amb ciutadania espanyola o d'un altre estat de la UE 

 
En data 20 de setembre de 2020, la Direcció General de Migracions (DGM) del Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions  va dictar unes instruccions sobre “la residencia en España de los 
progenitores, nacionales de terceros países, de menores ciudadanos de la Unión, incluidos 
españoles”, a fi d’adaptar els criteris de tramitació dels títols de residència i treball d’aquests 
col·lectius al nou context jurisprudencial derivat de la Sentència del Tribunal Suprem del  27 de 
maig de 2019 i de la doctrina creada a partir de diverses sentències del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, és competent amb caràcter general en la 
tramitació i la resolució de les autoritzacions inicials de treball, i exerceix aquesta competència en 
coordinació amb l’Administració de l’Estat, a fi de garantir la igualtat a l’hora d’aplicar la 
normativa en matèria d’estrangeria a tots els ciutadans. 
 
Així doncs, amb l’objectiu d’adaptar també al nou context jurisprudencial la tramitació que és 
competència de la Generalitat de Catalunya, de fer-ho de manera coordinada amb l’Administració 
de l’Estat, i de facilitar a la ciutadania informació la més entenedora possible sobre els canvis que 
comporta aquest procés d’adaptació, es destaquen els punts següents: 
 

 Els criteris derivats de l’aplicació jurisprudencial afecten la situació dels titulars 
d’autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals per raó d’arrelament 
familiar, que, fins a aquest moment, amb l’aplicació de l’article 202 del Reial decret 
557/2011, de 30 d’abril (Reglament de la Llei d’estrangeria),que en modificava la situació, 
passaven en situació de residència i treball (per compte  propi o d’altri) de règim general, 
mitjançant el procediment anomenat MOD06. 

 
 A partir d’ara, les persones titulars d’una autorització de residència per arrelament familiar 

que siguin progenitors nacionals de tercers països i que tinguin a càrrec menors de 
nacionalitat espanyola, en lloc de modificar la situació a la de residència i treball (–MOD06-
), han de sol·licitar a l’oficina d’estrangeria de la província on resideixin una autorització de 
residència (que ha d’incorporar l’habilitació per treballar tant per compte d’altri com per 
compte propi) amb una vigència de cinc anys. 

 
 Als titulars d’autorització de residència per arrelament familiar per que siguin progenitors 

nacionals de tercers països, i que tinguin a càrrec fills nacionals dels estats membres de la 
Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que resideixin a 
Espanya, se’ls aplica el règim de familiar de ciutadà de la Unió Europea, i, en conseqüència, 
en lloc de modificar la situació de residència i treball (–MOD06-), si reuneixen els requisits 

poden sol·licitar directament la tramitació de l’anomenada targeta de residència de 
familiar de ciutadà de la Unió Europea a l’oficina d’estrangeria de la província on resideixin. 
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