
 
PLA DE RETORN D’IMMIGRANTS 

----- 
MODIFICACIÓ DELS CRITERIS DE REAGRUPAMENT FAMILIAR 

 
 

Els treballadors immigrants són un dels sectors a què està afectant 

més la desacceleració de l’economia, ja que aquesta ha tingut un 

impacte més fort en la construcció. 

 

L’arribada de treballadors estrangers durant el “boom” de la construcció 

i l’època de bonança econòmica va fer que passéssim del 640.000 

treballadors estrangers que hi havia a Espanya el 1997 als 4.500.000 

actuals. 

 

Per alleugerir l’impacte d’aquesta situació, el Govern espanyol està 

abordant el tema des de diverses perspectives. 

 

- Mesures genèriques per recol·locar treballadors que quedin en atur, 

tant si tenen nacionalitat espanyola com si no la tenen. 

- Mesures per fomentar el reciclatge professional i la formació 

continuada. 

- Mesures per detectar nínxols d’ocupació i formar els treballadors 

que s’hi necessiten. 

- En el cas concret de la immigració, l’aposta és potenciar la 

contractació en origen com a única manera vàlida d’establir-se a 

Espanya, per així evitar que arribin al país més treballadors dels que són 

necessaris en l’actual cojuntura econòmica.  

 

A banda d’aquestes mesures, n’hi ha dues que han tingut un ressò 

mediàtic especial: 



 

A. Pla per al retorn d’immigrants que han quedat en l’atur 

 

-Consisteix a permetre’ls capitalitzar la prestació d’atur que els 

correspongui i així cobrar-la en dos únics pagaments: el 40% aquí i el 

60% quan arribin al seu país (en lloc de cobrar aquests diners en 

mensualitats durant un període determinat) 

 

- Objectiu: que puguin tenir diners per tornar al seu país i, si volen, 

engegar un negoci i establir-s’hi. 

 

- Condicions que caldrà complir: 

 - Quedar-se a l’atur i tenir dret a cobrar un subsidi. 

- Comprometre’s a no tornar a treballar a Espanya en un mínim de 

tres anys. 

 - Si volen tornar a partir de cinc anys després, recuperaran els 

mateixos drets i permisos (residència, treball...) que tinguin en el 

moment de marxar. 

 - Tenir nacionalitat d’un país extracomunitari amb conveni de 

col·laboració en matèria de Seguretat Social. 

 

- El Govern calcula que unes 100.000 persones podrien complir 

aquestes condicions en els propers mesos. D’aquestes, unes 20.000 

podrien reunir una quantitat de diners prou important com per decidir-se 

a tornar al seu país d’origen. 

 

 

 

 



B. Modificació dels criteris per al reagrupament familiar 

 

- S’encamina a evitar l’arribada de persones que difícilment es 

podran incorporar al mercat laboral, amb els problemes que això 

pot ocasionar al mateix nucli familiar, que no té ingressos suficients per 

mantenir tots els membres. 

 

- El reagrupament, tal com està plantejat ara, fa que arribin joves d’entre 

16 i 18 anys sense permís de treball, de manera que un cop són aquí 

no poden treballar i, per tant, aportar ingressos al nucli familiar. 

 

- El reagrupament familiar haurà d’anar vinculat a l’obtenció del permís 

de treball. 

 

El Govern espanyol vol promoure una reflexió sobre aspectes com: 

- Que els joves immigrants d’entre 16 i 18 anys obtinguin el 

permís de treball al mateix temps que es fa el reagrupament. 

- Fixar les dates en què poden reagrupar-se menors de 16 anys, 

per evitar, per exemple, que s’incorporin a l’escola quan el curs 

està a punt d’acabar 

- Distingir quins parents formen part del nucli familiar i quins 

formen part de la família extensiva, i determinar si aquests 

últims es poden acollir al reagrupament. Per exemple, és evident 

que la dona i els fills d’un immigrant formen part del que 

estrictament es considera un nucli familiar. Els ascendents, en 

canvi, no està tan clar. 

 

- El 2006 van demanar el reagrupament 70.000 persones. El 2007 la 

xifra va arribar a les 130.000. 


