TALLER

El servei de primera acollida: qüestions pràctiques + Marc normatiu
de la població estrangera
Tortosa — 26 juny de 2018

L’article 2 de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades
a Catalunya defineix el «Servei de primera acollida» com el conjunt de recursos, equipaments,
projectes i programes de titularitat pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats
inicials de formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els sol·licitants d'asil, els
refugiats, els apàtrides i els retornats, amb la finalitat de promoure'n l'autonomia personal i la igualtat
d'oportunitats, i també la cohesió del conjunt de la societat catalana. En els darrers mesos, la pràctica
del dia a dia del Servei ha permès de concretar els diferents aspectes necessaris per a la seva gestió.
Nogensmenys, 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. Per aquest motiu, 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.
Aquest taller pretén, doncs, cobrir dues vessants: d’una banda, actualitzar els coneixements quan a la
gestió pràctica del Servei de primera acollida i resoldre’n els dubtes més habituals relacionats amb la
primera acollida. D’altra banda, oferir eines per respondre a demandes d’informació més enllà de
l’estricta emissió dels informes d’estrangeria i, en relació amb aquests darrers, analitzar els canvis
més significatius que ha introduït la nova Instrucció mencionada.

Objectius
— Capacitar les i els professionals de diferents àmbits (polítiques migratòries, assessoria i orientació
laboral, joventut…) en l’atenció de les realitats migratòries en els seus territoris d’actuació.
— Actualitzar els criteris en la gestió del Servei de primera acollida.
— Aprofundir en la gestió i tramitació dels expedients.
— 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.

Persones destinatàries
Personal de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionat amb la igualtat, les
migracions i la ciutadania.
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Continguts
1. El Servei de primera acollida:
— Circuit d’atenció en el servei de primera acollida.
— Gestió i tramitació d’expedients.
— Espai e-Catalunya.
2. Marc normatiu de la població estrangera:
— Com s’obté la nacionalitat espanyola?
— Qui és estranger i quines són les situacions de les persones estrangeres a l’Estat?
— Informes d’estrangeria: canvis significatius arran de la nova instrucció
3. Resolució de dubtes, comentaris i qüestiones concretes plantejades per les persones
participants en el taller.
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