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Memòria comentada de l’assessorament legal a persones 
estrangeres a la xarxa d’oficines del CITE a Catalunya – 1r semestre 
any 2013 
 

 
1. Visites / usuaris / consultes 

Durant els primers sis mesos del 2013, les oficines del CITE a Catalunya han 
rebut 7.736 visites. Això ha comportat que s’hagin atès 5.818 persones, que han 
plantejat 13.713 consultes. La mitjana de visites per persona ha estat d’1,33 i la 
de consultes per visita de 1,77. 
 
En relació amb l’any 2012, s’observa una lleu reducció del nombre de persones 
ateses deguda al tancament d’algunes oficines i a la disminució del temps 
d’atenció d’altres oficines a causa de la disminució de les aportacions de les 
diferents administracions que ens donen suport per mantenir la nostra xarxa 
d’oficines.  
 
Aquesta reducció també ha coincidit amb una forta frenada de l’arribada de 
persones estrangeres com a conseqüència de la crisi econòmica i la disminució 
de la demanda de mà d’obra en determinats sectors, que ja es va poder detectar 
a partir de l’any 2008.  
 
Si analitzem l’evolució de les persones ateses en els darrers anys, observem 
que, després de l’increment important que va representar el procés de 
regularització extraordinària del 2005, s’ha donat una lleu però continuada 
reducció, que s’ha accentuat en els darrers dos anys vinculada als efectes de la 
crisi econòmica, però també, com ja hem dit, al tancament d’oficines a causa de 
la reducció de les aportacions de diferents ajuntaments i altres institucions 
públiques. 
 
 
2. Gènere 

Pel que fa a la distribució per gènere, i en concret al nombre de dones ateses, se 
situa en el 55,6 % del total de persones ateses. Volem destacar que en la seva 
immensa majoria es tracta de dones amb un projecte migratori propi i no de 
dones reagrupades, especialment en el cas de les dones que provenen 
d’Amèrica Llatina 
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3. Tipus de consulta 
 
Les principals consultes realitzades per les persones ateses a les nostres oficines 
han estat l’arrelament social (el 16,7 % del total), la renovació d’autorització de 
treball (el 15,5 %) i la renovació de l’autorització de residència (el 14 %).  
 
En aquest sentit, els efectes de la crisi i l’increment de l’atur estan clarament 
darrera de l’elevat nombre de les consultes sobre les renovacions, ja que moltes 
persones no disposen de contracte de treball o no han cotitzat el mínim requerit 
per poder renovar les seves autoritzacions de treball.  
 
Però el més important és el manteniment d’un nombre elevat de consultes sobre 
l’arrelament social, que  posen de manifest l’existència d’un nombre important de 
persones que porten més de 3 anys en situació irregular i que ja podrien acollir-
se a aquest procediment de regularització, però que no ho poden fer per les 
dificultats que comporta la situació actual per aconseguir un contracte de treball, 
requisit indispensable per poder acollir-se a aquest procediment. 
 
Volem destacar especialment les dificultats de renovació de les autoritzacions de 
reagrupament familiar per no disposar dels recursos necessaris que fa que 
moltes vegades alguns membres de la unitat familiar, especialment els nens, 
acabin perden les seves autoritzacions de residència, amb el que això comporta 
en la seva vida quotidiana, 
 
 
4. Com s’accedeix al servei? 
 
La majoria de les persones usuàries del CITE (el 65 %) han accedit al nostre 
servei recomanades per algun amic o familiar. Això es deu a la llarga trajectòria 
de la nostra entitat, més de 26 anys de servei continuat a Catalunya, i al gran 
nombre de persones ateses.  
 
Altres vies d’accés al nostre servei són les derivacions dels ajuntaments (19 %) i 
del mateix sindicat (14,5 %). Cal esmentar que les nostres oficines es troben 
ubicades tant en locals municipals com sindicals.  
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5. Principals països d’origen 

El cinc primers països per nombre de persones ateses són el Marroc (14,1 %), 
Bolivia (13,3 %), Colòmbia (6,1 %), Equador (6 %) i Hondures (5,8 %). 
Tanmateix, si tenim en compte el conjunt de persones originàries de països 
llatinoamericans, aquestes representen més 50 % del total de persones ateses  
 
La major presència de persones procedents de països llatinoamericans també 
explica el major pes de dones ateses des de fa uns anys. Així, podem veure com 
el 66,3 % de les persones ateses de Bolívia enguany han estat dones, com 
també ho han estat el 59,4 % de les de Colòmbia o el 59,1 % de les d’Equador. 
Per contra, en el cas del Marroc, el percentatge baixa al 47,2 %. Tanmateix, cada 
cop més es tracta de dones amb projecte migratori propi, que trenca amb el tòpic 
que l’arribada de dones marroquines està vinculada a processos de 
reagrupament familiar. 

 
 
6. Situació legal 

En el primer semestre del 2013 es manté el nivell d’irregularitat del 2012, amb un 
33,9 % del total de persones ateses.  
 
Per països de procedència, Marroc és el primer país en el total de persones en 
situació irregular (el 11,2 %), seguit de Bolivia (el 9,4 %), Hondures (el 7,5 %), i 
Senegal (el 5,7 %).  
 
Com ja hem dit en memòries anteriors, la situació d’irregularitat de les persones 
procedents de Bolívia estaria vinculada a la imposició de visat al 2006, que va 
comportar, a partir del 2009, un gran nombre de consultes sobre arrelament 
social en portar més de tres en situació irregular al nostre país. Això sí, amb les 
dificultats per trobar un contracte de treball, que és un dels requisits per poder 
acollir-se a aquest procediment.  
 
En el cas de Marroc hi actuarien dues forces oposades: l’antiguitat i 
l’estabilització de la població immigrada d’origen marroquí en el nostre país 
afavoriria la regularitat, però, per altra banda, la proximitat geogràfica afavoriria 
l’arribada de persones en situació irregular. Tanmateix, també s’hi hauria de 
sumar la caiguda en la irregularitat de persones que ja tenien els seus papers a 
causa de la crisi, en ser aquest col·lectiu un dels més afectats per l’atur. 
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Això posa sobre la taula, les dificultats que l’allargament de la crisi econòmica 
està posant en la renovació de les autoritzacions de treball i residència i el perill 
de l’increment de la irregularitat sobrevinguda. 
 

 
7. Situació laboral 

Enguany s’ha produït una lleu augment del nombre de persones que treballen 
respecte l’any anterior: així s’ha passat del 53,7 % de les persones ateses que 
treballaven al 2012 al 54,2 % aquest primer semestre del 2013.  
 
Per sectors, es manté, per quart any consecutiu, la caiguda de l’ocupació de 
persones estrangeres en el sector de la construcció, un sector altament 
masculinitzat. La construcció ha passat de ser el segon sector en persones 
ocupades al 2007 (amb el 20 %) a ser el 6è en aquest semestre del 2013 (amb el 
4,9 %). Paral·lelament amb aquesta reducció, s’ha donat un increment del pes 
del servei domèstic, que passa del 34 % al 2010 al 44,1 % aquest primer 
semestre del 2013, un sector amb una presència majoritària de dones. El segon 
sector és el dels altres serveis, amb un 16,8 %, un altre sector amb una gran 
presència de dones.  
 
Per tant, podem veure com es confirma que la caiguda d’ocupació afecta més els 
homes que les dones. El nombre d’homes que no treballa passa del 50,5 % al 
2011 al 53,7 % al primer semestre del 2013. Per contra, la caiguda entre les 
dones és una mica més baixa: del 38,21 % que no treballava al 2011 es passa al 
39,45 % aquest primer semestre del 2013.. 
 
La caiguda d’ocupació afecta especialment el Marroc, que representa el 20 % del 
total de persones que no treballen, seguit de Bolívia (9,4 %), l’Equador (6,6 %), 
Colòmbia (6%) i el Senegal (4,8 %). 
 
 
8. Treball regular / irregular 
 
Durant el primer semestre del 2013 s’ha observat una lleu reducció del treball 
irregular respecte el 2012, que ara representa el 52 % del total de les persones 
que treballen. Aquesta reducció està més vinculada a la reducció dels llocs de 
treball que no pas a la regularització de les situacions laborals irregulars. 
 
El treball irregular afecta especialment el sector del servei domèstic (48,8 %) i els 
altres serveis (el 8 %), i es redueix a la construcció, per la caiguda de l’ocupació. 
Per tant, afecta especialment les dones. 
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Per països, afecta especialment Bolívia (14,1 % del total), un col·lectiu altament 
feminitzat (el 66,3 % són dones), seguit del Marroc, Colòmbia i Equador.  
 

 
9. A tall de conclusió 
 
Les dades recollides a la memòria del CITE del primer semestre del 2013 posen 
de manifest, com les memòries dels darrers anys, els efectes de la crisi 
econòmica entre les persones immigrades. 
 
És evident que aquestes dades no es poden extrapolar al conjunt de la població 
estrangeria que resideix a Catalunya, ja que es tracta de les persones que hem 
atès des del nostre servei d’assessorament legal a Catalunya. Tanmateix, pel 
nombre de persones ateses i la distribució territorial de la nostra xarxa d’oficines 
sí que podem afirmar que s’acosten a aquesta realitat, i si més no, marquen 
tendències sobre la situació de la immigració a casa nostra, especialment quan 
es compara una sèrie ample de memòries. 
 
Les dades de la nostra memòria posen de manifest les dificultats de les persones 
estrangeres ateses a les nostres oficines per mantenir o accedir a la regularitat 
com a conseqüència de la crisi econòmica, que fa difícil garantir el requisits per 
renovar les autoritzacions de treball o residència, o per acollir-se a l’arrelament 
social, amb el efectes que això pot tenir també per al manteniment de la 
regularitat de  les famílies de les persones estrangeres.  
 
Com hem dit, veiem amb especial preocupació les dificultats que tenen moltes 
famílies reagrupades per poder renovar les seves autoritzacions, cosa que afecta 
especialment als nens. 
 
Aquestes dificultats exemplifiquen clarament els efectes perversos d'una 
legislació d'estrangeria restrictiva pensada per controlar els fluxos migratoris en 
una situació de creixement econòmic. En la situació actual de recessió no preveu 
prou mecanismes per fer front als problemes de cada cop mes persones per 
mantenir la situació de regularitat administrativa, com ho posen de manifest les 
dades de les oficines del Cite. 

 
És per això que plantegem al govern central, la necessitat de flexibilitzar els 
requisits d’accés i de manteniment de la regularitat administrativa, sobretot en un 
moment de crisis i de gran nivell de l'atur com l’actual, i atesa la dificultat de 
trobar contractes de treball. Creiem que un certificat d'esforç d'integració podria 
substituir el contracte de treball mentre es mantingui aquesta situació excepcional 
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BALANÇ DEL SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE TREBALLADORS – 
CITE (JULIOL 2012 - JUNY 2013) 
 
 
Des de I'any passat es començà a detectar una demanda creixent d'informació 
vinculada a la mobilitat internacional de persones que no tenen feina  i que estan 
interessades en buscar alguna oportunitat laboral en algun país de la Unió Europea 
o en altres països emergents de la resta del món. 
 
És per això que el CITE va iniciar ja al maig de 2012 un procés de formació 
accelerada dels nostres assessors i assessores sobre temes vinculats amb la 
mobilitat internacional de treballadors, que ha tingut continuïtat el passat més de juny 
amb una nova edició d'aquesta formació. 
 
En concret, el nou Servei de Mobilitat lnternacional de Treballadors del CITE ofereix: 
 

 Assessorament personalitzat sobre I'exportació de les prestacions o el 
subsidi de desocupació d'un país europeu a un altre; la targeta sanitària 
Europea (TSE) o l'assistència sanitària a l'Espai Econòmic Europeu; com 
buscar feina en un altre estat de la Unió Europea; la xarxa Eures del 
Servei Públic d'Ocupació Europeu i dels serveis públics nacionals 
europeus; com redactar i introduir un currículum al web de la xarxa Eures; 
l'homologació de títols acadèmics; el coneixement laboral, social i cultural 
del país de destinació, o recursos sindicals en el país de destinació, entre 
d'altres temes d'interès. 

 Assessorament a persones estrangeres sobre el permís de llarga duració - 
UE . 

 Assessorament sobre la mobilitat laboral a l'àmbit europeu adreçat a 
institucions i entitats (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, 
administracions autonòmiques, entitats privades i sense ànim de lucre i 
ONG). 

 Sessions formatives de grup sobre la mobilitat laboral a Europa. 
 Orientació sobre el retorn al país d'origen 

 
Es tracta d’un servei integral integral d'atenció a la ciutadania en temes de mobilitat 
internacional, que englobaria, a més de la informació a les persones estrangeres 
residents en temes vinculats a la llei d'estrangeria, informació sobre el retorn al país 
d'origen o la reemigració, així com també I'emigració a països de la UE o de la resta 
del món. Aquest servei es presta des de les 39 oficines de la nostra xarxa d’oficines 
arreu de Catalunya.  
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Pel que fa al perfil de les persones que s’han assessorat, hi trobem tant estrangers 
amb permisos de llarga durada, que volen optar a la targeta llarga durada UE per 
poder cercar feina a altres països de la UE –malauradament un dels requisits per 
poder obtenir-la es disposar d’un contracte de treball en vigor a l’Estat espanyol cosa 
que dificulta la seva obtenció- com persones amb nacionalitat espanyola .  
 
Entre aquestes segones, s’hi troben joves llicenciats que no troben un lloc de treball, 
i que disposen d’una bona formació en llengües estrangeres i informàtica, però 
també, i cada cop més, aturats de llarga durada, amb una menor formació i menors 
competències lingüístiques i tecnològiques, que cerquen una oportunitat laboral fora 
del nostre país. 
 
Durant aquest primer any de funcionament d’aquest nou servei, s’han atès 635 
persones de manera individual.  
 
Per nacionalitats, el 27.6 % eren espanyoles i el 72, 4 % estrangeres, de les quals, el 
14,6 % eren del Marroc, seguits de l’Equador, Bolívia, Perú, Colòmbia i Senegal, 
amb percentatges al voltant del 4 %.. 
 
Per edat, el 34,3 % tenen l’edat compresa entre els 41 i els 50 anys, i el 32,6 %, 
entre els 31 i els 40. 
 
Aquest nou servei de mobilitat internacional representa una aposta de CCOO de 
Catalunya per garantir que les persones que individualment hagin optat per cercar 
feina a una altre país ho puguin fer amb una garantia d’èxit i amb adequat 
coneixement de la realitat social i laboral del país de destinació i dels recursos 
disponibles a la seva disposició. 
 
Però també, la resposta del CITE a una realitat canviant, com ho ha fet al llarg dels 
seus 26 anys d’història, que ha passat d’un model basat en una arribada continuada 
de població estrangera atreta per la demanda de mà d’obra en una situació de 
creixement econòmic a una situació més complexa en què es donen a la vegada 
processos d’arribada de nova població estrangera, amb altres de retorn o 
reemigració, però també d’emigració de població espanyola, nacionalitzada o 
d’origen. 
 
 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2013 
 


