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Aquest estudi analitza els reptes que l’assentament de poblacions d’origen 
immigrant planteja als sistemes de protecció social a Espanya, així com el 
paper de l’Estat del benestar en la integració de la població immigrant al nostre 
país. Es revisen tant les dades oficials més recents sobre l’accés de la població 
immigrant als sistemes de protecció social i l’ús que en fan, com les enquestes 
que proporcionen informació relativa a l’impacte de la immigració sobre l’Estat 
del benestar.  

Després d’una descripció de l’Estat del benestar a Espanya, s’examina l’accés 
formal dels immigrants a les prestacions socials. 

 Entre el total d’afiliats a l’INSS, el percentatge d’estrangers s’ha mantingut 
pràcticament estable al llarg dels darrers anys: entre el 10 i l’11% en el cas 
dels homes, i en un 10% en el de les dones. 

 Els obstacles principals a l’accés dels immigrants als programes de 
protecció social deriven de la pèrdua de la feina (i, a mitjà i a llarg termini, 
de l’acabament de les prestacions), de la «irregularitat sobrevinguda» 
davant la impossibilitat de renovar les autoritzacions oficials i, en última 
instància, de la irregularitat administrativa dels estrangers indocumentats. 

 Menys de l’1% dels beneficiaris de pensions a Espanya són estrangers, i, 
d’aquests, més de la meitat són ciutadans comunitaris. La majoria 
d’immigrants, en plena etapa productiva, proporcionen una aportació neta a 
les arques de l’INSS, i es preveu que això continuï sent així durant les 
pròximes dues dècades, pel cap baix. 

 El 5,2% de la població «pobra» (ingressos inferiors al llindar del 60% de la 
mediana de la renda) i el 8% dels membres de llars «excloses» (afectades 
per quatre o més dimensions d’exclusió) declaren no tenir accés al sistema 
sanitari públic. La gran majoria d’aquestes persones són immigrants 
indocumentats. 

 Segons les últimes dades disponibles del Sistema Integrat d’Usuaris de 
Serveis Socials (SIUSS), els estrangers constituïen aproximadament el 
13,7% del total d’usuaris, molt a prop de l’11,55% que representen en el 
conjunt de la població. Sobre el total d’intervencions, el col·lectiu immigrant 
redueix significativament la seva presència fins al 6,85% de les actuacions 
dels serveis socials. A més, la població immigrant representava l’11,2% dels 
beneficiaris de rendes mínimes d’inserció (RMI), la qual cosa indica una 
clara infrarepresentació, atès que els immigrants representen una proporció 
més gran de la població en risc d’exclusió social. 

 La presència d’alumnes immigrants és creixent en tots els trams de 
l’educació obligatòria, tant en educació primària (11,5%) com en secundària 
(12%). El 82% de l’alumnat estranger estudia als centres públics. 



La segona part de l’estudi analitza l’ús diferencial que les poblacions d’origen 
immigrant fan dels sistemes de protecció social, com també els efectes 
d’aquests programes en la seva integració social. 

 Respecte a la població autòctona, els estrangers consulten un 7% menys el 
metge de capçalera (un 16,5% el metge especialista). El recurs als serveis 
d’urgències puja lleugerament entre els estrangers i és la via per la qual el 
65% van accedir al tractament hospitalari, enfront del 57% en el cas dels 
espanyols. 

 La crisi actual ha afectat els col·lectius immigrants amb una duresa especial, 
sobretot en les taxes d’atur, que s’acosten al 30% de mitjana, per 
comparació a una taxa d’atur del 18% entre els autòctons. 

 Els immigrants presenten taxes de pobresa notablement altes: quasi el 30% 
dels llatinoamericans, africans i asiàtics, enfront d’una mica més del 18% 
dels ciutadans de nacionalitat espanyola, es troben per sota del llindar del 
60% de la mediana de la renda. El 3% de la població autòctona, quasi el 7% 
dels immigrants d’Europa de l’Est, i el 5,4% dels immigrants de la resta del 
món se situen per sota del llindar de pobresa severa (25% de la mitjana de 
la renda). 

 Només el 10% dels estudiants d’origen immigrant continua els estudis més 
enllà de l’edat obligatòria, i menys de la meitat dels d’ESO segueixen 
estudis de batxillerat. La probabilitat d’abandonament prematur dels estudis 
dels joves immigrants és 2,1 vegades més alta que no pas la dels joves 
nascuts a Espanya. 

 La comprensió lectora dels alumnes nascuts fora d’Espanya és 60 punts 
més baixa que la dels autòctons (en una escala de 0 a 500). Tot i controlant 
pel nivell socioeconòmic, continua havent-hi una diferència de 44 punts. 
Aquest desajust és menor entre els immigrants de segona generació (24 
punts), però es manté. La diferència en aquests resultats és més 
pronunciada entre alumnes immigrants de llengua materna diferent de la 
llengua vehicular de la societat de recepció. 

El tercer bloc de l’estudi es dedica a l’impacte de la immigració 
(fonamentalment femenina) sobre l’estructura de provisió de cura. S’hi descriu 
com la incorporació massiva de la dona al mercat laboral ha accentuat els 
problemes de compatibilització de vida laboral i familiar. En aquest context, el 
nivell d’ocupació en el sector domèstic ha experimentat un creixement 
substancial des del 1998 i les treballadores estrangeres (en bona mesura 
llatinoamericanes) han passat a ocupar entre la meitat i dues terceres parts de 
l’ocupació regular d’aquest sector. En el cas de les cuidadores de gent gran, el 
40% són estrangeres i representen fins al 80% de les cuidadores en règim 
intern. Entre el 55 i el 70% d’aquesta ocupació es manté en l’economia 
submergida. 

Finalment, els autors estudien l’efecte de la immigració sobre la sostenibilitat 
econòmica i social de l’Estat del benestar a Espanya, i assenyalen els punts 
següents: 

 La immigració ha contribuït a consolidar el sistema de protecció social a 
Espanya. Segons l’Oficina Econòmica de Presidència del Govern, el 30% 



del creixement del PIB entre mitjan anys noranta i la primera dècada 
d’aquest segle va ser conseqüència de l’assentament d’immigrants. L’efecte 
positiu pujava fins al 50% del creixement del PIB en el període 2000-2005.  

 El 50% del superàvit assolit per les finances públiques els anys de més 
creixement de l’economia espanyola, del 2002 al 2006, va correspondre a 
impostos i contribucions socials de la immigració. 

 Segons les últimes dades disponibles, el percentatge de la despesa social 
dedicada als immigrants ha augmentat: d’aproximadament l’1% de la 
despesa sanitària i educativa l’any 2000 va passar al 5% de la despesa 
sanitària i aproximadament al 6% de l’educativa el 2007. Aquestes 
proporcions continuen sent considerablement inferiors al percentatge 
d’immigrants sobre la població total. 

 Segons les enquestes, el rebuig davant la immigració augmenta en tots els 
països europeus, i Espanya no n’és una excepció. Entre el 2004 i el 2008, 
els enquestats que sostenien que les polítiques d’immigració espanyoles 
eren massa tolerants van augmentar del 24 al 42%. 

 L’immigrant és vist com un competidor en l’accés a prestacions o serveis 
públics, una actitud més generalitzada entre grups de baix nivell educatiu i 
econòmic, més edat i/o principis més conservadors. Això es tradueix en la 
idea que als immigrants se’ls concedeixen més ajudes escolars (50%) i 
prestacions sanitàries (46%) fins en igualtat d’ingressos; també és freqüent 
la idea que la presència d’immigrants deteriora la qualitat de l’atenció 
sanitària (52%) i educativa (50%).  

Entre altres conclusions, aquest treball observa que l’«efecte crida» existeix, 
però no respon als programes socials del país d’acollida, sinó a la demanda 
real de mà d’obra. En consonància amb estudis semblants, aquesta anàlisi 
demostra que l’argument de sobreutilització i abús dels sistemes de protecció 
social entre la població immigrant està totalment injustificat. En canvi, la 
concentració de la demanda en determinats àmbits territorials contribueix a 
reforçar aquesta percepció social i, amb això, a afeblir la legitimitat dels 
sistemes de protecció social. 

 


