TALLER

Situacions administratives i documentació de les i dels
ciutadans estrangers
Olot — 19 octubre de 2017

Els moviments migratoris són un fet estructural d’un món globalitzat, obert i interrelacionat, però no
són situacions que es puguin resoldre des del punt de vista legal d’una vegada per totes: cal revisar i
actualitzar les normatives que recullen el què i el com de l’actuació de les administracions públiques
en relació amb les persones no originàries del país i que s’hi venen a establir.
Així, per exemple, un dels fenòmens actuals vinculats als temes d’estrangeria és l’anomenada
irregularitat sobrevinguda, que es defineix com la pèrdua de la regularitat administrativa després d’un
cert temps en situació legal. Aquesta mobilitat social descendent té conseqüències greus sobre la
vulnerabilitat econòmica de les persones i, especialment, dels grups familiars perquè la situació
irregular de la persona que fa de cap de família pot tenir conseqüències negatives sobre la situació
administrativa de la resta d’integrants de la família.
Aquests i d’altres aspectes relacionats amb el marc normatiu de la població estrangera (com ara, els
documents que identifiquen cada situació administrativa) seran tractats en aquest taller que introduirà
els coneixements i les pràctiques en l’atenció a les persones migrants a Catalunya.

Objectius
— Donar a conèixer el marc legal del país en matèria d’estrangeria
— Capacitar les i els assistents amb eines per a una primera aproximació en l’abordatge de les
situacions migratòries en les seves àrees d’actuació.
— Conèixer les diferents modalitats d’identificació possible per a la població estrangera.
— Respondre als dubtes, comentaris i qüestiones concretes plantejades per les persones
participants en el taller.

Persones destinatàries
Personal de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionades amb la igualtat,
les migracions i la ciutadania.

Continguts
1. El dret a la lliure circulació: entrada, permanència i sortida d’un territori. Per què necessitem
un marc legislatiu intern?
2. Què entenem per nacionalitat, ciutadà de la Unió, immigrant estranger o extracomunitari?
Com s’adquireixen, aquestes condicions?
3. Situacions i acreditacions de persones estrangeres a l’Estat espanyol: requisits legals
(empadronament i residència), tipus d’acreditacions i documentació.
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4. Canvis en les situacions administratives: la irregularitat sobrevinguda i com regularitzar les
situacions de les persones estrangeres.

Docència
Sr. Ricard Dominguez, llicenciat en dret. Tècnic de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

Dades del curs
Calendari

19 octubre de 2017

Lloc
Horari
Durada

Olot (la Garrotxa)
de 10.30 a 13.30 hores
3 hores

Certificat

Assistència

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

Cost del curs
Aquesta activitat té un cost estimat de 73,15 euros per alumne, subvencionats al 100% pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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