DRETS DE LES DONES ESTRANGERES DE RESIDÈNCIA I TREBALL

Dret, ajut o prestació

Descripció

Dret de les cònjuges reagrupades

La legislació vigent preveu que les dones amb una

víctimes de violència de gènere a

autorització de residència per reagrupament familiar vinculada

obtenir una autorització de residència

a l’autorització de residència del cònjuge agressor puguin

i treball independent (Art. 19.2 de la

aconseguir una autorització de residència i treball independent

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener,

(encara que no disposi de mitjans econòmics suficients per

sobre drets i llibertats dels estrangers a

cobrir les seves necessitats), un cop sigui dictada una ordre

Espanya i la seva integració social

de protecció al seu favor o informe del Ministeri Fiscal que

reformada per la Llei orgànica 2/2009,

indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere o la

d’11 de desembre)

sentència ferma condemnatòria contra el cònjuge reagrupant

On trobar informació



On es tramita: Aquest procediment es tramitarà a la
Oficina d’Estrangeria, amb cita prèvia a
http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/extranjeria.ht
ml (seleccionant l’opció Renovaciones de aut. de
Residencia y/o Aut. de Residencia y trabajo)



Procediment de tramitació



On es tramita: Aquest procediment es tramitarà a la

per la comissió d’un delicte per conductes violentes exercides
a l’entorn familiar.

Residència temporal i treball de dones

Es podrà concedir una autorització de residència i treball per

estrangeres víctimes de violència de

circumstàncies excepcionals a partir del moment en què s’hagi

Oficina d’Estrangeria, amb cita prèvia al correu

gènere (Art. 31 bis de la Llei orgànica

dictat una ordre de protecció a favor seu o, si no, un informe

unidades_violencia.barcelona@seap.minhap.es,

4/2000, d’11 de gener, sobre drets i

del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de

indicant a l’ASSUMPTE: Cita residència violència de

llibertats dels estrangers a Espanya i la

violència de gènere. Aquesta autorització no es resol fins que

gènere i al COS DEL MISSATGE: Nom i cognoms

seva

seva

no conclogui el procediment penal. En el moment de

complets, nacionalitat, data de naixement i NIE, si

redacció donada per les Lleis orgàniques

presentació de la sol·licitud, o en qualsevol altre de posterior

s’escau.

2/2009, d’11 de desembre, i 10/2011, de

al llarg del procés penal, la dona estrangera, per si mateixa o

27 de juliol)

través de representant, també pot sol·licitar una autorització

integració

social,

en

la

de residència per circumstàncies excepcionals a favor dels
seus fills menors d’edat o que tinguin una discapacitat i no
siguin objectivament capaços de proveir les seves pròpies
necessitats, o una autorització de residència i treball en cas
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que siguin més grans de 16 anys i es trobin a Espanya en el
moment de la denúncia.
Sense perjudici d’això, l’autoritat competent per atorgar
l’autorització per circumstàncies excepcionals pot concedir
una autorització provisional de residència i treball a favor de la
dona estrangera i, si s’escau, les autoritzacions de residència
provisionals a favor dels seus fills menors d’edat o amb
discapacitat, o de residència i treball si són més grans de 16
anys, que preveu el paràgraf anterior, que es trobin a Espanya
en el moment de la denúncia. Les autoritzacions provisionals
concedides eventualment han de concloure en el moment en
què es concedeixin o es deneguin definitivament les
autoritzacions per circumstàncies excepcionals.
Les dones estrangeres víctimes de violència de gènere,
qualsevol que sigui la seva situació administrativa, tenen
garantits els drets reconeguts a la Llei Orgànica 1/2004, així
com les mesures de protecció i seguretat establertes en la
legislació vigent.

DRETS DE LES DONES ESTRANGERES DE RESIDÈNCIA I TREBALL

Dret, ajut o prestació

Descripció

On trobar informació

Drets de les víctimes de tràfic d’éssers humans en

Es podrà concedir l’autorització de residència i treball temporal per

situació administrativa irregular (art. 59 bis de la Llei

circumstàncies excepcionals a les víctimes estrangeres en situació

orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats

administrativa irregular, sempre i quan es consideri necessari com

dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en

a conseqüència de la seva cooperació i dirigida a la investigació o a

la seva redacció donada per les Lleis orgàniques

accions penals, o en atenció a la seva situació personal, i facilitats

2/2009, d’11 de desembre, i 10/2011, de 27 de juliol,)

per a la seva integració social. Així mateix, mentre es resol el



On es tramita. Aquest
procediment es tramitarà a la
Oficina d’Estrangeria, amb cita
prèvia a www.seap.minhap.gob.es
, seleccionant el tràmit ARRAIGOEXCEPCIONALES.

procediment d’autorització de residència i treball per circumstàncies
Llei orgànica 10/2011, de 27 de juliol, de modificació

excepcionals, se li podrà atorgar una autorització provisional de

dels arts. 31bis i 59 bis de la Llei orgànica 4/2000, d’11

residència i treball.

de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social

Així mateix, durant el període de restabliment i reflexió, se li
autoritza l’estada temporal i les administracions competents han de
vetllar per la subsistència i, si és necessari, la seguretat i protecció
de la víctima i dels seus fills menors d’edat o amb discapacitat, que
es trobin a Espanya en el moment de la identificació, als quals es
fan extensives les previsions de l’apartat 4 d’aquest article en
relació amb el retorn assistit o l’autorització de residència, i si
s’escau treball, si són més grans de 16 anys, per circumstàncies
excepcionals.
Es podrà concedir un període de restabliment i reflexió (mínim 30
dies) a les víctimes de “trata” d’éssers humans en situació
administrativa irregular. Durant

aquest període la víctima podrà

decidir si desitja cooperar amb les autoritats en la investigació del
delicte i en el procediment penal. Mentrestant les Administracions
competents han de vetllar per la seguretat i protecció de la víctima
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