
CONEIXEMENTS BÀSICS EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA
Proposta formativa de coneixement bàsics sobre la Llei d’estrangeria  

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ A C T I V I T A T

Informació sobre els procediments de manteniment i accés a 
la regularitat i altres tràmits previstos en la Llei d’estrangeria

DUR ADA
L’activitat té una durada 
aproximada de 2 hores

A QUI  S’ADREÇ A
·Persones estrangeres 
·Personal adscrit a les adminis-
tracions locals i altres entitats

MATERIAL NECESSARI
Ordinador i canó de projecció

DADES DE CONTAC TE
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE)

Via Laietana, 16, 1r

08003 – Barcelona

Tel 93 481 27 20 (Esther)

 

Segons preveu la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, aprovada al juliol del 2010, els titulars del 
dret d’accés al servei de primera acollida han d’assolir coneixe-
ments necessaris i pràctics sobre ”l’accés i el manteniment de la 
regularitat administrativa per a viure a Catalunya, especialment els 
coneixements derivats del règim d’estrangeria” (art. 11). Aquests 
coneixements són vitals per a la promoció de la seva autonomia 
personal i per a la seva integració social i laboral en igualtat de con-
dicions. 

D’altra banda, aquesta informació també és molt important per al 
personal de l’Administració local que està en contacte amb perso-
nes estrangeres, ja que facilita el desenvolupament de la seva feina 
a partir d’un adequat coneixement del marc legal d’estrangeria.

Pel que fa als continguts, s’informa sobre els diferents tipus d’auto-
ritzacions i els requisits per accedir-hi, els procediments de renova-
ció, el reagrupament familiar.... Un punt especial és la informació 
vinculada als mecanismes de regularització previstos en la Llei d’es-
trangeria, com ara l’arrelament social, l’arrelament laboral i la col·la-
boració amb la Inspecció de Treball. 

Les sessions seran impartides per personal quali�cat de la nostra 
organització amb una llarga experiència en matèria d’estrangeria.

ESTRANGERIA


