TALLER

«L’arrelament social a Catalunya»
Tarragona — 13 juny 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. En la realitat del dia a dia 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.
La finalitat del taller és apropar a les persones que es dediquen a acompanyar els processos
d’inserció laboral de la població migrant, el coneixement d’alguns d’aquests instruments legals
necessaris per regularitzar la situació administrativa de la població estrangera al Camp de Tarragona.
S’hi tractaran aspectes relacionats amb el marc normatiu general aplicable a tota la població
estrangera, fent especial esment a la sol·licitud d’informes destinats a les situacions d’arrelament i
d’integració, així com una breu introducció als serveis especialitzats i d’acollida disponibles mitjançant
els ens locals.

Objectius
— Revisar el marc jurídic de persones que volen regularitzar la seva situació administrativa a
Catalunya.
— Conèixer el procediment d'arrelament social.
— Respondre als dubtes, comentaris i qüestiones concretes plantejades per les persones
participants en el taller.

Persones destinatàries
Insertores i insertors laborals i personal tècnic de la xarxa INCORPORA al Camp de Tarragona.

Continguts
1. Marc legal d’aplicació.
2. Requisits per sol·licitar una autorització de residència temporal per circumstàncies
excepcionals (supòsit d’arrelament social).
3. Documentació genèrica necessària per la a tramitació.
4. L’informe d’arrelament social competència de la Generalitat de Catalunya.
5. Procediment administratiu associat a l’autorització de residència temporal.

Carrer de Calàbria, 147
08015 Barcelona
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Docència
Sr. Ricard Domínguez, 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

Lloc

Mapa

Sala de Formació dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies a Tarragona.
Avinguda d’Andorra, 9. 43002 Tarragona (Tarragonès)
http://bit.do/ST_DTSF_a_Tarragona

Horari
Durada

de 12.00 a 14.00 hores
2 hores

Certificat

Assistència

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

