TALLER

DOCUMENTACIÓ DE LES I DELS CIUTADANS ESTRANGERS
Girona — 21 setembre de 2017

L’atenció i la gestió dels serveis del ciutadà estranger requereix d’uns coneixements pràctics
actualitzats en relació a l’acreditació de la seva identitat, atesa la varietat de documentació oficial que
és vigent entre les persones que viuen a Catalunya. Tret del cas dels documents més comuns, sol ser
difícil saber destriar entre les diferents possibilitats existents, en especial si les persones que s’atén
són d’origen estranger.
Aquesta és la motivació per realitzar una formació específica per al personal informador i tramitador
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el marc que estableixen la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge; la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i el Decret 75/2014, de 27 de maig, del
Pla per al dret a l’habitatge. L’objectiu final del taller proposat és assolir coneixements sobre la
documentació que acredita la identitat i la situació administrativa de les persones estrangeres que
necessiten accedir a un habitatge i que es troben en una situació de gran vulnerabilitat.

Objectius
— Revisar el marc jurídic de la població estrangera a Catalunya.
— Conèixer les diferents modalitats d’identificació possible per a la població estrangera que s'atén
des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
— Respondre als dubtes, comentaris i qüestiones concretes plantejades per les persones
participants en el taller.

Persones destinatàries
Personal informador i tramitador de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya i de les administracions locals.

Continguts
1. Drets i deures relatius a la documentació.
2. Situacions de les persones estrangeres a l’Estat espanyol. Tipus d’autoritzacions.
3. Acreditació de la situació dels ciutadans estrangers al territori.

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.

Carrer de Calàbria, 147
08015 Barcelona
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Dades del curs
Calendari

21 setembre de 2017

Lloc
Horari
Durada
Certificat

Girona
De 10.00 a 13.00 hores
3 hores
Assistència

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

Cost del curs
Aquesta activitat té un cost estimat de 87,69 euros per alumne, subvencionats al 100% pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

