
Aquest document segueix les pautes  
internacionals de Lectura Fàcil per facilitar-ne  
la comprensió.  El logo LF identifica aquests  
materials, i l’atorga l’Associació Lectura Fàcil  
(www.lecturafacil.net)

Què és? 
És un projecte de l’Ajuntament de Figueres 
per a què comerços, centres de culte 
i entitats de la ciutat ajudeu a difondre 
els serveis municipals d’immigració  
i acollida entre les persones nouvingudes.

Amb aquest projecte també volem conèixer  
les necessitats de les diferents comunitats  
que conviuen a Figueres, i col·laborar-hi 
per promoure la participació ciutadana 
i fer una ciutat més cohesionada.

On demanar informació?
Servei de Nova Ciutadania 
Oficina Municipal d’Atenció  
al Ciutadà (OMAC)

Avinguda de Salvador Dalí i Domènech, 107 
Telèfon 972 03 22 00

Correus electrònics:  
cnoguera@figueres.org 
zrotbi@figueres.org

Xarxa d’Acollida 
de Nouvinguts 
a Figueres

Suma-t’hi!



2. Formació 

2.1  Curs d’acollida i coneixement 
de l’entorn

Curs per conèixer l’entorn social i cultural  
de Figueres, quins són els drets i els deures,  
i com accedir als serveis bàsics de la ciutat. 

2.2  Cursos per aprendre  
català i castellà

Més informació a:

•  Oficina de Català (CPNL) 
Carrer Nou, 53

•  CFA Maria Verdaguer 
Carrer d’Avinyonet, 38

•  Càritas  Figueres  
Plaça Sant Vicenç de Paül, 2

•  Òmnium Cultural 
Carrer Pep Ventura, 8

2.3 Curs de coneixements laborals

Curs per conèixer com funciona el mercat laboral.

Per a què serveixen aquests cursos?

• Per obtenir el certificat de primera acollida.

• Per sol·licitar l’informe d’arrelament social.

• Per sol·licitar l’informe d’integració social.

• Per fer valer la teva formació i experiència.

3.  Regularització  
i reagrupament familiar

L’Ajuntament facilita els informes:

Per regularitzar la situació  
de residència:  
informe d’arrelament. 
Per obtenir-lo cal:
• 3 anys consecutius d’empadronamentç
• Precontracte d’1 any 
• Passaport vigent

Per reagrupar la família:  
informe d’adequació de l’habitatge. 
Per obtenir-lo cal:
• 1 any de residència regularitzada
• Mitjans econòmics suficients
• Habitatge adequat

Si es canvia de domicili  
en el primer any de reagrupament  
cal renovar aquest informe.

4. Assessorament legal
A través de Càrites, l’Ajuntament ofereix  
assessorament legal sobre regularització,  
reagrupament familiar o nacionalitat. 

Per obtenir-lo cal:
• Viure a Figueres
• Tenir ingressos econòmics baixos 
• Demanar cita prèvia

1.  Acollida

1.1 Empadronament

Quins documents cal portar?

•  Document d’identificació  
(NIE o passaport) 

•  Si ets llogater: el contracte de lloguer  
i un rebut de lloguer.

•  Si ets propietari: les escriptures  
originals i una factura de subministrament  
(aigua, llum o gas).

•  Si no ets ni propietari ni llogater:  
el document d’identificació  
de l’arrendatari o el propietari  
de l’habitatge on vius, i la seva autorització.

1.2  Servei d’acollida  
individual o grupal

Informació, acompanyament i derivació  
a altres recursos. 


