TALLER

Marc normatiu de la població estrangera
Lleida — 31 maig de 2018

Davant la diversitat de circumstàncies en què es pot trobar la població migrant d’un país, cada
sistema legal estableix els diferents camins pels què una persona estrangera pot establir-se en el
territori. Ara bé: aquestes situacions no sempre es poden resoldre d’una vegada per totes des del
punt de vista legal; a mesura que es van detectant certs fenòmens socials, cal revisar i actualitzar les
normatives que recullen el què i el com de l’actuació de les administracions públiques.
En la realitat dels dia a dia de les i dels diferents professionals que atenen persones estrangeres, les
normatives i els canvis legislatius que es van produint signifiquen haver d’atendre noves necessitats i
haver de respondre a demandes d’informació per part de les persones usuàries dels serveis que
atenen. 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. Motivada bàsicament per la recent crisi econòmica, 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.
D’altra banda, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha publicat una nova instrucció
(Instrucció SIMC/TSF/1/2017, de 15 de novembre) en relació a l’emissió d’informes d’estrangeria que
des de l’entrada en vigor del darrer reglament d’estrangeria (aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20
d’abril) són competència de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració dels ens locals. En la
realitat dels diferents ens locals, aquest canvi legislatiu ha significat haver d’atendre noves necessitats
de les i dels ciutadans entorn a la normativa d’estrangeria, i sovint haver de respondre a demandes
d’informació més enllà de l’estricta emissió dels informes.
Aquests i d’altres aspectes relacionats amb el marc normatiu de la població estrangera seran tractats
en aquesta sessió de treball per actualitzar els coneixements i les pràctiques en l’atenció a les
persones migrants a Catalunya d’aquelles persones que, de forma habitual, col·laboren en la redacció
dels informes d’estrangeria.

Objectius
— Revisar el marc jurídic de la població estrangera al país.
— Oferir eines a les i als professionals per actuar preventivament davant la detecció de
determinades situacions administratives en persones migrants.
— Explicar les modificacions que incorpora la nova instrucció en matèria d’emissió d’informes
d’estrangeria.
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Persones destinatàries
Personal de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionat amb la igualtat, les
migracions i la ciutadania que fan atenció a persones estrangeres.

Continguts
1. Com s’obté la nacionalitat espanyola?
— La nacionalitat d’origen: ius sanguinis i ius soli.
— La nacionalitat derivativa: carta de naturalesa i residència.
2. Situacions de les persones estrangeres a l’Estat:
— Estada, residència, protecció internacional.
— La ciutadania de la Unió. L’espai Schengen.
— L’acreditació de la situació dels ciutadans estrangers al territori: tipus d’autoritzacions
i d’identificació, i la seva gestió.
— El reagrupament familiar: què és i quins reptes planteja?
— Com es poden “perdre els papers”? La irregularitat sobrevinguda. Com ho
solucionem?
3. Informes d’estrangeria:
— Descripció i requisits per a la seva sol·licitud.
— Canvis significatius arran de la nova instrucció.
4. Resolució de dubtes, comentaris i qüestiones concretes plantejades per les persones
participants en el taller.

Docència
Sra. Jordina Viñas, llicenciada en dret. Responsable de la Unitat Jurídica-tècnica de la Secretaria
d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Dades del curs
Calendari

31 maig de 2018

Lloc
Horari
Certificat

Lleida (Segrià)
de 10.00 a 13.00 hores (3 hores)
Assistència

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

