
 

 

DADES QUE TRENQUEN TÒPICS 
 
Sovint s’acostumen a associar determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb 
la immigració. Per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, 
la Direcció General per a la Immigració posa al vostre abast dades i informació que 
us ajudaran a trencar estereotips i malentesos.  

DRETS I DEURES 

Per a més informació: 
 
• Llei sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social: http://bit.ly/u566C4 

Una de les frases que de vegades s’acostuma a escoltar en 
converses informals és que els immigrants tenen més drets 
que deures. No obstant, la llei és clara: la política de les ad-
ministracions públiques és afavorir la plena igualtat entre 
tota la ciutadania. Igualtat en drets i deures, en oportuni-
tats i obligacions que tenen per llei tots els ciutadans, inde-
pendentment del seu lloc de “naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social” (article 14 de la Constitució).  
 
Tanmateix, cal recordar que les persones de nacionalitat 
estrangera tenen un règim de drets més restringit que la 
resta de la població, ja que estan sotmeses a la legislació 
d’estrangeria que defineix i aplica l’Estat espanyol. 
 
L’anomenada Llei d’estrangeria, així com els reglaments 
que la despleguen, són un compendi d’obligacions i tràmits 
que s’han de complir per residir i treballar de forma regular 
a l’Estat espanyol. En cas d’incompliment, poden ser ob-
jecte de multes o rebre una ordre d’expulsió, ingressar en un Centre 
d’Internament d’Estrangers (CIE) i, finalment, ser expulsats al seu país 
d’origen. 
 
A més a més, el fet de no disposar de nacionalitat espanyola els priva del dret a la 
participació política: estan exclosos en les eleccions al Parlament europeu, al Con-
grés dels Diputats i al Parlament de Catalunya. Només alguns col·lectius, en virtut 
de convenis bilaterals signats amb els països d’origen, poden votar en els comicis 
municipals i sempre que compleixin un procés previ d’inscripció al cens electoral.   
 
Un altre exemple d’aquesta restricció en els drets és l’ampli llistat d’ajuts, subvenci-
ons o llocs de treball de titularitat pública on cal acreditar un mínim d’anys de resi-
dència o, fins i tot, disposar de la nacionalitat espanyola. 

“El fet de no disposar de 
nacionalitat espanyola 
priva els estrangers del 
dret a la participació políti-
ca: estan exclosos en les 
eleccions al Parlament 
Europeu, al Congrés dels 
Diputats i al Parlament de 
Catalunya.” 
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http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/topics 


