
 

ANALISÍ DE LES DADES DE LA MEMÒRIA 2008 

CITE-CONC 

 
1-   Es manté el número d’usuaris que han vingut a les nostres 47 oficines a 

Catalunya, per sobre de 20.000 persones, amb un descens molt lleuger en usuaris 

del  1,67%, en canvi han incrementat les visites i les consultes . Això demostra 

que ha disminuït el nombre de persones que venen per la primera vegada, i hi ha 

més visites i consultes de la mateixa persona, en general més estabilitzat. Per 

exemple: la mateixa persona vol renovar el seu permís i al mateix temps vol 

reagrupar a la seva família.  

 Altre motiu del descens lleuger d’usuaris, és conseqüència esperada de l’entrada 

 de Romania i Bulgària a la UE.  

 

USUARIS 

- 2002: 20.749 
- 2003: 21.348 
- 2004: 22.144 
- 2005: 23.612 
- 2006: 21.318 
- 2007:  20.811 

- 2008:   20.462 

       VISITES 

- 2007:  31.056 

- 2008:  31.183 

      CONSULTES 

- 2007:  71.747 

- 2008:  74.186 

 

2. PER GENÈRE 

Malgrat del descens del percentatge de dones, encara les usuàries del CITE en 
majoria són dones, tanmateix en visites i consultes. Una vegada més es 
demostra la feminització del fet migratori. 

2007:  56,02 de les visites eren dones, al 2008 són  54,57%. 

 

3. TEMES DE CONSULTES 

S’ha de destacar l’efecte del 2005 en reagrupament familiar ha arribat el seu 
sostre.  Si al 2007 s’ha incrementat molt les sol·licituds de reagrupament 
familiar, al 2008 ha tornat a baixar.  



S’han baixat també les consultes sobre permisos inicials de residència i treball, 
pot ser per la crisi econòmica i per la tallada en la contractació en origen.  

Han incrementat les renovacions i l’arrelament social, en els sos casos, estem 
parlant de persones que es troben aquí. En cas de renovació, les persones que 
han tingut el permís en el procés de regularització del 2005, al 2008 els tocava 
la segona renovació.  

En cas de l’arrelament social, tot les persones que han entrat al 2005, no 
podien entrar en el procés de regularització, al 2008 complien 3 anys en 
Espanya i ja es poden regularitzar per l’arrelament social. També s’ha de tenir 
en compte, que l’arrelament està sobre dimensionat per les denegacions de 
renovacions i la caiguda de persones de la regularitat a la irregularitat.   

- Reagrupament familiar: 

                                           +  2007:     18,04% 

      +  2008:     14,06%    

- Permisos inicials de treball i residència: 

     + 2007:   19,70% 

     + 2008:   13,38% 

- Renovacions de permisos: 

     + 2007:    13,02% 

     + 2008:     17,00% 

- Arrelament social: 

     + 2007:     8,63% 

     + 2008:    15,99% 

 

4. PAÏSOS D’ORIGEN: 

A l’any 2008, els 5 primers països d’usuaris són: Marroc, Equador, Bolívia, 
Colòmbia i Argentina. Desapareix dels 5 primers Romania, això 
conseqüència de l’entrada de Romania a la Unió Europea, si al 2007 el 
primer any d’entrada encara havia confusions, al 2008 ja estava la cosa 
més aclarida. Segurament al 2009, els usuaris romanesos desapareixen o 
seran insignificants. 



- 2007:  Marroc (3006), Equador (2502), Bolívia (2060), Colòmbia (1791),      
  Romania (1094). 

- 2008:   Marroc (3059), Equador (2427), Bolívia (2167), Colòmbia (1760),  
  Argentina (986).   

PAÏSOS D’ORIGEN I GÈNERE: 

Marroc: 40,63 % són dones. 

Equador: 61,80 són dones. 

Bolívia: 64 % són dones. 

Colòmbia: 59,60% són dones. 

Argentina: 55,47% són dones. 

 

5- PER EDATS: 

No es destaca cap canvi important amb l’any anterior, la majoria de la 
immigració són a edat laboral i joves en la banda entre 18 a 51 anys.  

- menys de 16 anys:  4,07% 
- entre 16 i 17 anys:   1,24% 
- de 18 a 31 anys:      36,48% 
- de 32 a 51 anys:      50,56% 
- de 52 a 65 anys:       6,71% 
- més de 65 anys:       0,92% 

5. HABITATGE: 

No es veu un canvi important amb l’any 2007, l’únic significatiu és l’augment 
de persones que comparteixin pis amb amics i lleuger descens de persones 
que viuen sols. 

- viuen amb amics :       18, 50%  (al 2007 era 15,7%) 
- Viuen amb la família:  67,02%. 
- Viuen sols/es:               9,87% (al 2007 era 10,9%). 

6. NIVELL D’ESTUDI: 

Cal destacar el percentatge de persones immigrades amb un nivell alt de 
qualificació, entre estudis superiors i professionals són 17,07%. Això no 
correspon al sector d’activitat. Aquest desfàs és fruït de la combinació de 3 
factors: la dificultat en la homologació de títols, la llei d’estrangeria i la 
discriminació en l’accés i promoció al centre de treball. Tenim una mà d’obra 
qualificada sense aprofitar.    



- Analfabets:    1,08%. 

- Estudis bàsics:  44,29%. 

- Estudis mitjans: 32,61% 

- Estudis superiors i universitàris: 10,13% 

- Professionals:     6,94%.  

7. CONEIXEMENT DE LA LLENGÜES: 

Cal destacar un descens molt lleuger de persones que no entenen el català, de 
39, 41% al 2007,  a 39% al 2008, també un augment lleuger de persones de 
48,02% a 50% de persones que entenen el català (que entenen però no parlen, 
ni llegeixin, ni escriuen). 

CATALÀ: 

- no l’entén:  39% 
- només l’entén: 50% 
- l’entén i lo parla: 6% 
- l’entén, parla, llegeix i escriu: 5% 

CASTELLÀ: 

- no l’entén: 4% 
- només l’entén: 7% 
- l’entén i lo parla: 21% 
- l’entén, parla, llegeix i escriu: 68% 

 

8- SITUACIÓ LEGAL: 

Cal destacar un augment de les persones immigrades en situació irregular. Hi 
ha 2 factors que fen augmentar la irregularitat, persones que han arribat en 
situació irregular i també persones que han caigut en la irregularitat a causa de 
la política restrictiva i dura, aplicada per les oficines d’estrangeria en les 
renovacions. Per exemple: 

1- denegació de renovacions de permisos de residència i autoritzacions de 
treball de persones que no han cotitzat suficientment a la Seguretat 
social. 

2- Denegacions de renovacions de permisos de residència a persones que 
cobren una Renda Mínima d’Inserció. 

- Tenen autorització:  55%  (al 2007 era 57%) 
- No tenen autorització: 45% (al 2007 era 43%). 



 

La situació d’ irregularitat afecta principalment al col·lectiu bolivià, la majoria 
han arribat a Espanya abans d’abril 2007, abans de la imposició del visat. El 
segon col·lectiu és el marroquí, una part d’aquest col·lectiu ha entrat de forma 
irregular, però una part també ha caigut en la irregularitat (ha passat de regular 
a irregular). 

Hi ha més homes que dones en situació irregular, quan al 2007 era lo contrari: 

- Homes irregulars: 52,09 % ( al 2007 era 44,23%) 
- Dones irregulars :47, 91% ( al 2007 era 55,77%) 

 

9. SITUACIÓ LABORAL: 

Un descens molt important de persones immigrades que treballen, això reflectí  

la crisi econòmica i de l’atur, les persones immigrades que treballen ha 
disminuït de 63,8% al 2007, a 56% al 2008, una pèrdua del 7,8%. Malgrat que 
el col·lectiu bolivià on es registre més irregularitat, en canvi la pèrdua de llocs 
de treball afecta principalment al col·lectiu marroquí, la pèrdua afecta 
principalment als col·lectius que registren més estabilitat i regularitat 
administrativa, per ordre descendent: Marroc, Equador, Colòmbia, Bolívia, i 
Argentina. També afecta més a dones que homes. 

- Persones que treballen:   56% (al 2007 era 63,8%) 

- Persones que no treballen:  40% (al 2007 era 32%) 

- Persones NS/NC. 4% 

  SECTORS D’ACTIVITAT: 

- Servei domèstic: 32%  (27,8% al 2007). 
- Construcció : 15%       (20,2% al 2007). 
- Hostalera: 14%           (15% al 2007) 
- Indústria: 11%             (11,2% al 2007). 
- Altres serveis: 16%      (12,6% al 2007). 
- Comerç: 7%                 (8,2% al 2007) 
- Agricultura: 2%              ( 2,1% al 2007) 

 

El sector que més ha perdut mà d’obra estrangera és de la construcció que ha 
baixat 5% entre el 2007 i el 2008, seguit per hostalera que ha perdut 1% i 
també comerç ha perdut 1,2%. Són els sectors més afectats per la crisi. En 
canvi servei domèstic i altres serveis de neteja pujen, Servei domèstic guanya 
5% i altres serveis 3,4%.  



ECONÒMIA SUBMERGIDA:  

L’economia submergida de treballadors que no tenen autoritzacions, o tenen 
autorització però no tenen alta a la seguretat social encara és molt alt. Estem a 
més del 53%, amb un increment del 4% en comparació al 2007. 

 

- Treballen sense autorització o sense contracte: 53%   (49% al 2007). 

Això afecta principalment a la dona, 55,60% de les persones que treballen en 
l’economia submergida són dones en servei domèstic i hostalera, i entre homes 
principalment en construcció i altres serveis. 

Per països, el col·lectiu que mes pateix l’economia submergida és el bolivià 
seguit per el marroquí, això és paral·lel a la irregularitat (Bolívia i Marroc). 

 

CONCLUSIONS:   

1.- Es manté el nombre d’usuaris. 

2- Augmenten les visites i consultes. 

3- Continua la feminització del fet migratori. 

4- Els tipus de consultes: augmenten les renovacions i arrelament social, i 
baixen als reagrupaments familiars i permisos inicials.   

5-  Desapareix dels 5 primers col·lectius d’origen, el col·lectiu romanes fruït de 
l’entrada de Romania a la UE. 

6-  La majoria de les persones immigrades estan a l’edat laboralment actiu. 

7- Tenim mà d’obra immigrada d’alta qualificació que està desaprofitada. 

8- Cal una intervenció més decidida en millorar el coneixement de la llengua 
catalana. 

9- Augmenta la irregularitat, de persones en situació irregular. El Col·lectiu 
bolivià és el més que pateix la irregularitat. 

10- Baixa el nombre de persones que treballen, pèrdua de llocs de treball, 
sobretot en construcció i hostaleria i comerç. El col·lectiu que més afecta la 
pèrdua de llocs de treball és al marroquí. 

11- puja l’economia submergida, 53% de les persones que treballen, lo fen 
sense autorització de treball o sense contracte. Les dones són les més 



afectades, principalment en servei domèstic i hostaleria. Entre els col·lectius, 
els bolivians i marroquins són els més afectats.   

 

     

      

 

 

  

              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


