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FITXA D'INFORMACIÓ PER A IMMIGRANTS
ENTITAT
Conselleria de
Igualtat i
Polítiques
Inclusives

INFORMACIÓ ÚTIL
Direcció General d’Inclusió Social
Li corresponen les funcions sobre immigració que assigna la llei a les Comunitats Autònomes, entre
altres l'expedició de determinats informes, podent delegar en les Corporacions Locals on resideix
l’immigrant altres informs.
En concret, l’informe d’esforç d’integració i el d’escolarització corresponen a la Generalitat Valenciana.
Aquesta Conselleria ofereix diversos recursos:
- Oficines d’Atenció a les persones migrants – OAPMI - PANGEA
- Escoles d’acolliment, programa voluntari dirigit als nous ciutadans estrangers residents perquè
coneguen la societat espanyola en general i valenciana en particular.
http://www.inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/valencia
http://www.inclusio.gva.es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/listado-de-oficinas-pangea

Ajuntament de
València

Regidoria de d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Llistat de recursos per a Immigrants en la ciutat de València (privats i públics)
http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/fResultadosBuscaRecursos?
ReadForm&nivel=9_1&lang=2&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf&Poblacion=0&Area=Servicio
s%20Sociales&Sector=Migrantes&Tipo=0&BuscarEn=2&Count=0&Buscarop=2
Centre de suport a la immigració – CAI Carrer del Pou, s/n, 46003 Valencia Teléfono 962 08 74 23
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListadov/4510F17AF92
705AAC12572C20023E1EC?
OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/bienestarsocial&idapoyo=&nivel=8&lang=2
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Guia Municipal d'Informació per a les persones immigrants
Drets, empadronament, salut, educació,...
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/959B31243A4491F6C1
25731D003C71BF?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento
%2Fbienestarsocial.nsf&idapoyo=38831A92AD57868DC12572F200468895&lang=2&nivel=4
Ministeri de
l'Interior

D.G. Relacions Internacionals i Estrangeria
Directori obtenció de NIE - TIE. Estrangers de Règim Comunitari i Règim extracomunitari o general.
Països que requerixen visat i els que no. Estat de tramitació d'expedients. Models, taxes...
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria
http://www.policia.es/org_central/extran_front/documen_extran.html
http://www.policia.es/documentacion/documentacion.html

Ministeri de
Treball,
Migracions i
Seguretat Social

Secretaria d’Estat de Migracions - Portal d’immigració
Informació sobre autoritzacions de extrangeria, requisits, tràmits, documentació, normativa reguladora,
models normalitzats en PDF, oficines d'estrangers, òrgans d'estudi i consulta sobre migracions,
estadístiques, etc.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/index.html

Ministeri de
Política
Territorial i
Administracions
Públiques

Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques – Seu Electrònica
Informació sobre l'estat d'un expedient d'extrangeria.
https://sede.administracionespublicas.gob.es/infoext2/jsp/indexnie.jsp
Oficina d’Extrangeria en València
C/ Diputada Clara Campoamor nº 23 (esq. C/ Motilla del Palancar). 46019 València. Tel.: 963 079 800.
Fax: 963 079 840. infoex.valencia@seap.minhap.es
Cita prèvia per a reagrupació familiar, inicials de treball i modificacions de treball.
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
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Ministeri
d’Educació i
Formació
Professional

Convalidació d'estudis
Competència de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions.
Homologació/Convalidació de títols acadèmics estrangers, models i taxes, professions regulades a
Espanya, etc.
Àrea d'Alta Inspecció d’Educació
C/ Joaquim Ballester, 39. 46009 València. Tel.: 963 079 475
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ca/catalogo/educacion/gestion-titulos.html

Tu Europa Ciudadanos

Drets i oportunitats en la UE
Lloc web oficial de la Comissió Europea, que facilita informació pràctica detallada sobre els seus drets i
oportunitats en la UE i el seu mercat interior, i aconsella sobre com exercir eixos drets en la pràctica
(ocupació, estudis, residència, viatjar, compra de béns, ...)
http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm

Centres
d'informació i
assessorament
d'immigrants

UGT Migracions
Informació i assessorament sociolaboral, atenció sanitaria, Llei d'Extrangeria,...
http://www.ugt.es/inmigracion
Centre d'Informació i Assessorament a Treballadors Migrants – CITE. CCOO
Pl. Nàpols i Sicília, 5. 46003 València. Tel.: 963 925 696
Departament d’Atenció a Inmigrants CSI-CSIF
C/ Dels Gremis, 49

46014 Valencia Tel.: 963170805

Cáritas Diocesana de València Programa d'immigrants.
Promoure processos d'integració social i laboral per mitjà de cursos de formació de servei domèstic i
facilitar assessorament jurídic als immigrants.
http://www.caritasvalencia.org/qhacemos.aspx
Pl. Cisneros, 5. 46003 València. Tel.: 963 919 205
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Assemblea Local València de Creu Roja Projecte d'Acollida Integral d'Immigrants.
C/ Guillem de Castro, 162 46003 VALÈNCIA 963606211
http://www.cruzroja.es/portal/page?
_pageid=584,12308517&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15797
Centre Cultural Islàmic de València Programa d'Atenció a l'Immigrant.
Classes gratuïtes d'espanyol per a immigrants, Gabinet jurídic, Gabinet psicològic, Ajuda laboral.
C/ Arquitecte Rodríguez, 17- 21. 46019 València. Tel.: 963 603 330.
info@webcciv.org http://www.webcciv.org/
Associació acció contra la desocupació
Centre d'assessorament integral a l'immigrant (borsa de treball, formació, etc.).
C/ Doctor Zamenhof, 11. 46008 València. Tel.: 963 837 171
https://centreintegra.com/
S.O.S. Racisme València
Oficina d'Informació i Denúncies, en defensa dels drets humans, lluita contra el racisme i la xenofòbia
C/ Vinatea 16, baix. 46001 València. Tel.: 963 920 996. sosracisme@sosracisme.org
http://www.sosracisme.org/
Associació La casa grande
Associació d’acogida per a persones sense recursos, sense sostre o amb risc d’exclusió social.
C/ Doctor Rodríguez de la Fuente, n.º 8 bajo – Barrio de Torrefiel – Valncia -Tfno: 963463374
https://www.lacasagrande.org/
Associació Valenciana de la Caritat
Atenció a persones sense recursos, sense sostre o amb risc d’exclusió social.
Té menjadors, albergs, escoles infantils, multicentre social, centre de dia i programes de recuperació
personal.
Paseig de la Petxina nº 9 - baix 46008 València Tel.: 96 391 17 26 - 96 392 14 30
http://www.casacaridad.com
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Servei d’Orientació Jurídica de la Ciutat de la Justícia

Dret a l'atenció
sanitària pública

Tramitació de sol·licituds del benefici de justícia gratuïta.
Av. Profesor López Piñero, 14. 46013 València. Tel.: 963 162 091. Horari de 9 a 13 h.
Cita prèvia per a consulta d'advocat. Tef: 902 108 427. Horari de 9 a 13 h.
El Govern d'Espanya va limitar l’accés als serveis de salut per a immigrants en situació irregular en
Espanya, garantint exclusivament la cobertura sanitària en cas d’urgència, maternitat i menors d’edat.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf (pàg: 7-9)
L'actual Govern de la Comunitat Valenciana ha regulat l'ACCÉS UNIVERSAL A L'ATENCIÓ
SANITARIA per mitjà d'un Decret-Llei, que va entrar en vigor el 30 de juliol de 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/29/pdf/2015_6818.pdf

Dret a l'educació Tots els estrangers menors, entre els 6 i els 16 anys tenen dret:
A l'ensenyança bàsica, gratuïta i obligatòria (Educació Primària i Educació Secundària)
A l'obtenció de la titulació acadèmica corresponent
A l'accés al sistema públic de beques i ajudes
Webs d'interés

Migrar.org
Portal de la Fundación Migrar, composta per la Cruz Roja Española, ACCEM I CEPAIM
http://www.migrar.org/migrar/index.htm
Inmigración Extranjería
http://www.intermigra.info/
ACNUR
L'Agència de l'ONU per als refugiats
http://www.acnur.org/
Directori de ONG's, notícies, voluntariat
http://www.guiaongs.org/
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Guia general per a immigrants: tràmits, informació.
http://www.euroresidentes.com/inmigracion/emigrar-a-espana.htm
Instituto Cervantes
Curs per aprendre espanyol a distància.
http://www.cervantes.es/default.htm
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
NORMATIVA

Tota la normativa d’estrangeria.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/normativa/
 LLEI ORGÀNICA 2/2009, d'11 de decembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener,
sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seua integració social.
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