
 
 
 

ANÀLISI DE LA MEMÒRIA SEMESTRAL DEL 2010 
(CITE-CONC) 

 
 
 

1- Nombre d’usuaris: 
 

Un augment lleuger d’usuaris i usuàries, i un augment del 3,4% també en les visites 
i consultes. Aquest increment correspon a les renovacions de permisos de residència i 
autoritzacions per treballar. Vol dir que aquest increment no és necessàriament de noves 
persones que arriben a Espanya, sinó que són persones que porten temps aquí. 
També en gènere es consolida, un any més, la feminització de les persones que 
utilitzen el servei del CITE.  

 
 
 
2- En els tipus de consultes: 
 
- Un increment important de les renovacions de permisos de residència i 

autoritzacions per treballar. Hem passat del 15,23% al juny de 2009, al 21,36% 
al juny de 2010. Aquest increment és conseqüència del fet que a les persones 
regularitzades en el 2005, ara els toca la segona renovació. 

- Han baixat les consultes de reagrupament familiar, del 13,74% al juny de 
2009 a l’11,26%. Fa 3 anys que el reagrupament familiar va en descens, d’una 
part la majoria de les persones regularitzades el 2005 ja han fet el reagrupament 
entre 2006 i 2007; d’altra banda, la crisi està afectant el reagrupament familiar: 
les persones prefereixin esperar moments econòmics i laborals millors per 
reagrupar la família.  

- L’arribada de nous treballadors per contractació en origen continua 
baixant. Fins a l’any 2008 aquesta consulta era la primera en volum; ara es 
queda en el 7,55%. La crisi econòmica, l’atur i les limitacions del Catàleg de 
Difícil Cobertura i del Contingent han fet que les contractacions en origen es 
quedin en el mínim. 

- L’arrelament social i laboral es mantenen. L’arrelament social es manté a un 
nivell elevat, 18,80% de les consultes. Malgrat la dificultat de trobar contractes 
de treball, aquest mecanisme de regularització continua quasi al mateix nivell de 
2009. També l’arrelament laboral i la col·laboració amb la Inspecció de Treball 
es mantenen al mateix nivell que el 2009. Nosaltres, com a sindicat de CCOO, 
volem consolidar aquestes vies de regularització, que tracten el treballador com 
a víctima de l’economia submergida i de l’explotació laboral. 

- Un increment en les sol·licituds de nacionalitat. També les sol·licituds de 
nacionalitat espanyola s’han incrementat lleugerament en nombre, i el 



percentatge es manté. Això afecta principalment persones procedents de 
Llatinoamèrica, que poden demanar la nacionalitat espanyola amb 2 anys de 
residència legal a Espanya. Això també explica moltes vegades la baixada en 
alguns casos del cens d’estrangers, i també demostra que la majoria de les 
persones immigrades tenen la intenció d’establir-se i de romandre a Espanya.  

 
 
 

3- Països de procedència: 
 
Els 10 primers països de procedència de la immigració continuen sent els mateixos: el 
Marroc és el primer, Bolívia el segon i l’Equador el tercer. El col·lectiu bolivià ha 
desplaçat l’equatorià al tercer nivell entre els usuaris i usuàries del CITE. 

 
 
 
4- Situacions legals:  

 
Entre usuaris i usuàries del CITE, en el primer semestre de 2010 constatem una 
baixada de les persones administrativament en situació irregular. Al juny de 2009, 
les persones irregulars representaven el 40,10%; al juny de 2010, estem en el 35,60%. 
Aquesta baixada pot ser produïda: 

- pel desens d’arribada de noves persones, i que l’economia espanyola ja no és un 
punt d’atracció per a la immigració; 

- per la falta de contractes de treball; 
- perquè les persones que porten més de 3 anys han anat regularitzant la seva 

situació a través de l’arrelament social. 
 
El col·lectiu que més pateix la irregularitat és el bolivià. En canvi entre els 
col·lectius amb menor irregularitat, primer trobem el marroquí i en segon lloc 
l’equatorià.  

 
 
 
5- Situació laboral: 

 
Hi ha un increment lleuger de les persones que treballen, un increment de l’1,61%. 
 

- Sobre el total d’usuaris que treballen, el col·lectiu bolivià té el percentatge més 
alt (16,94%), seguit de l’equatorià (11,05%).  

- En canvi el col·lectiu més afectat per l’atur és el marroquí (21,91%). 
Aquí s’han de destacar 2 elements: el col·lectiu amb més irregularitat és el col·lectiu 
amb menys índex d’atur. Que és el bolivià. 
 
El col·lectiu més afectat per l’atur és el marroquí, sobretot els homes. La majoria 
procedeixen del sector de la construcció.  

 
 
 



6- Sectors d’activitats: 
 
Les dades per sectors d’activitat demostren la realitat de la crisi i de l’atur en sectors 
determinats, especialment del sector de la construcció, amb una pèrdua important de 
llocs de treball. En canvi, altres sectors resisteixin la crisi, i registren un augment, com 
és el cas del servei domèstic, el comerç i altres serveis. 
 
 
 

7- Economia submergida:  
 
Més de la meitat de les persones que treballen ho fan en l’economia submergida, sense 
autorització per treballar, o amb autorització però sense contracte i sense alta a la 
Seguretat Social. El 50,40% dels usuaris del CITE que treballen estan desenvolupant la 
seva feina a base de l’economia submergida. Es manté el mateix nivell alt del juny del 
2009, que era del 50,83%.  
Les dones són les primeres víctimes de l’economia submergida, i sobretot en el servei 
domèstic. Aquest últim és el sector amb més economia submergida, el 46,72%, seguit 
per altres serveis, amb el 14,42%. 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 

• Un increment lleuger d’usuaris. 
• La feminització del fet migratori es consolida. 
• Amb els tipus de tràmits es demostra l’estabilitat d’una 

part important d’usuaris (renovacions, arrelament, 
reagrupament familiar, nacionalitat...). Per culpa de la 
crisi, la contractació en origen és molt baixa o quasi 
nul·la. 

• Una millora lleugera de persones que treballen. 
• La irregularitat continua alta, malgrat aquesta baixada 

lleugera. 
• Una economia submergida alta. Preocupació per les 

condicions de treball i pel nivell de frau a la Seguretat 
Social i a Hisenda. 

 


