依亲
详细内容请洽
PARA MÁIS INFORMACIÓN

Vigo 市政府出入境移民信息处
Oficina de Información a Inmigrantes e
Emigrantes retornados do Concello de Vigo
Avda. Martínez Garrido, 21 Interior. 36205 VIGO

预约电话 / Telf. Cita: 986 442 356
Fax: 986 442 096 | ofi.inmigracion@vigo.org

依亲的必备要件
有哪些？

能够依亲的对象
有哪些？

申请依亲所需文
件有哪些？

已在西班牙合法居留一年
取得除了本年度外至少再一年的居留权
z 具有充足的经济资源及适当的住所
z
z

配偶
未满18岁之子女或当申请人为身心障碍者之法定代理人
的情况。
z 申请人之父母或其配偶之父母，当有抚养责任或存在其
它事由促使其必须居住于西班牙。
z
z

申请人有效护照
已更新之居留证，首次持有居留证提出申请更新的收据
凭证
z 接受依亲人的护照影印本
z 依亲亲属体出能够证明其年龄、法定及经济不独立地位
的文件
z 提出具有工作和/或充足经济资源能够满足家庭需求之
相关证明医疗保健卡
z 当子女之被依亲人仅为父母亲其中一方时，必须提出另
一方的同意证明
z 配偶依亲：宣誓声明接受依亲人在西班牙没有另外配
偶。
z 租屋合同或财产所有权状
z 市政府提供的户籍证明
z
z

所有外籍人士相关之文件皆必须正确无误经过公证，非
西班牙文之文件需经过翻译。

Que REQUISITOS se
deben cumprir para
poder REAGRUPAR?

z
z
z

QUE FAMILIARES se
pode reagrupar?

z
z

Que
DOCUMENTACIÓN
se precisa para
SOLICITAR o
reagrupamento
familiar?

Residir legalmente en España durante un ano
Obter autorización para residir, como mínimo, por outro ano máis
Dispor de recursos económicos suficientes e dunha vivenda axeitada

O cónxuxe
Os fillos ou fillas menores de 18 anos ou incapacitados cando o
solicitante sexa o seu representante legal
z Os ascendentes ou os ascendentes do cónxuxe, cando estean a cargo
e existan razóns que xustifiquen a necesidade de residir en España

Pasaporte en vigor do/da solicitante
Autorización de residencia xa renovada, ou da primeira autorización
e do resgardo da solicitude de renovación
z Copia do pasaporte da persoa que se vai reagrupar
z Documentación acreditativa dos vínculos familiares e, no seu caso,
da idade e dependencia legal e económica
z Xustificante de emprego e/ou recursos económicos suficientes
para cubrir as necesidades da familia
z Acreditación de asistencia sanitaria
z No caso de fillos reagrupados por un só proxenitor, autorización do
outro proxenitor
z No caso de reagrupamento de cónxuxes, declaración xurada de que
non se reside en España con outro cónxuxe
z Contrato de aluguer da vivenda ou escritura de propiedade
z Informe de vivenda emitido polo concello
z
z

* Toda a documentación que proceda do estranxeiro deberá vir
correctamente legalizada e, no seu caso, traducida.

