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Lentitud per l’excés de zel en l’exigència 
dels antecedents penals en la 
modificació de la situació d’estada per 
estudis a la de residència i treball

Diverses queixes han posat en relleu la lentitud 
amb què es resol la sol·licitud de modificació de la 
situació d’estada per estudis a la situació de 
residència i treball. El Departament de Treball 
va informar el Síndic que la Subdelegació del 
Govern a Barcelona, competent en les 
qüestions relatives a la residència, 
considerava necessari requerir el certificat 
dels antecedents penals del país o països en 
què el ciutadà estranger havia residit 
anteriorment.

Per sol·licitar la modificació de la situació 
d’estada per estudis a residència i treball, 
l’article 95.1 del Reglament d’estrangeria 
disposa que l’ocupador ha de presentar la 
sol·licitud i complir els requisits laborals 
previstos en l’article 50 d’aquest reglament, 
llevat del fet d’haver d’acreditar que la 
situació nacional d’ocupació permet la 
contractació del treballador estranger. 

No cal aportar el certificat 
d’antecedents penals per 
a la modificació de la 
situació d’estada per 
estudis a la de residència 
i treball

Pel que fa a la persona estrangera en situació 
d’estada per estudis que vol accedir a la 
situació de residència i treball, ha d’acreditar, 
en primer lloc, un mínim de tres anys a 
Espanya en la situació d’estada per estudis; 
en segon lloc, ha d’haver realitzat els estudis 
o el treball d’investigació amb aprofitament i, 
finalment, no ha d’haver estat becada o 
subvencionada per organismes públics o 
privats dins de programes de cooperació o de 
desenvolupament del país d’origen. 

El Síndic es va adreçar al Defensor del Poble 
per demanar la seva intervenció i li va 
traslladar determinades ref lexions que 
també va fer arribar al Departament de 
Treball. Aquestes ref lexions tenien per 
objectiu aclarir si calia requerir o no el 

certificat dels antecedents penals per la via 
d’examinar la regulació establerta per a 
l’obtenció del visat d’estudis.

D’una banda, si els sol·licitants d’un visat 
d’estudis són majors d’edat han d’aportar el 
certificat dels antecedents penals juntament 
amb la resta de requisits fixats en l’article 87 
del Reglament d’estrangeria, sobre el 
procediment que cal seguir per a l’obtenció 
del visat, com ara l’admissió en un centre 
docent i l’assegurança mèdica, entre d’altres.

Si per sol·licitar la modificació cal acreditar 
la permanència en situació d’estada per 
estudis a Espanya durant tres anys, la 
certificació dels antecedents penals durant 
aquesta estada, l’hauria de fer d’ofici la 
Subdelegació del Govern al Ministeri de 
Justícia, ja que no sembla raonable requerir a 
la persona interessada que acrediti el 
certificat dels antecedents al seu país d’origen 
quan ja els va haver d’aportar per aconseguir 
el visat d’estudis.

D’altra banda, la remissió que conté l’article 
95 del Reglament d’estrangeria a l’acreditació 
dels requisits laborals de l’article 50 del 
reglament esmentat no condueix a exigir el 
certificat dels antecedents penals, ja que 
aquest no té cap connexió amb les condicions 
relatives a l’àmbit laboral.

El Síndic va tenir coneixement, per mitjà del 
Departament de Treball, que l’Administració 
de l’Estat havia decidit deixar de demanar el 
certificat d’antecedents penals en les 
sol·licituds de modificació de la situació 
d’estada per estudis a la situació de residència 
i treball, i així ho havia ref lectit en la 
modificació del model de sol·licitud. 

De manera diferent es va pronunciar el 
Defensor del Poble, que va manifestar que 
exigir el certificat d’antecedents penals als 
estudiants que vulguin canviar la situació és 
un requisit previst en l’article 50 del 
Reglament d’estrangeria. 
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La demora a resoldre la sol·licitud de modificació de l’autorització d’estada per estudis a l’autoritza-
ció de treball i residència va motivar que el Síndic dugués a terme unes gestions davant el Departa-
ment de Treball, concretament a la Subdirecció General d’Autoritzacions de Treball. 

Aquestes gestions van permetre saber que el Servei d’Ocupació de Catalunya havia proposat la reso-
lució favorable pel que fa a l’autorització de treball, mentre que l’Administració de l’Estat conside-
rava que havia de requerir el certificat dels antecedents penals expedit per les autoritats del país o 
països en què el promotor de la queixa hagués residit anteriorment.

El Síndic va examinar si aquest requeriment era necessari i va fer arribar les seves reflexions al 
Departament de Treball i també al Defensor del Poble perquè s’hi poguessin interessar.
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