
   

LA MEMÒRIA DEL CITE  REFERMA EL SEU PAPER D’ENTITAT REFERENT EN LA 

LLUITA CONTRA LA IRREGULARITAT ADMINISTRATIVA A CATALUNYA  

El 75,8 % de les persones estrangeres ateses durant l’any 2022 es trobaven sense 

autorització administrativa per residir o treballar a l’Estat espanyol 

Durant el 2022, des de les 33 oficines del CITE, distribuïdes arreu de Catalunya, es van 

atendre 10.471 persones, que van realitzar 17.799 visites i plantejar 30.098 consultes. 

Això representa una reducció d’un 15 % del nombre de persones i de visites ateses 

respecte el 2021, en part degudes a l’increment del temps d’atenció a 30 minuts, arran 

de l’increment de les tasques de gestió. 

Per nacionalitats, el primer país és Colòmbia, amb un 15,7 % del total, seguit de Marroc 

(13,8 %), Perú (10,9 %), Hondures (8,3 %) i Veneçuela (5,5 %), amb un increment clar 

de les persones ateses de nacionalitat colombiana respecte l’any passat. En conjunt, 

més del 60 % de les persones ateses són llatinoamericanes.  

Això ha fet que el percentatge de dones ateses sigui del 57 % del total de persones 

ateses com a conseqüència del major pes de les dones entre les persones provinents 

de països llatinoamericans (Hondures, el 78 %; Veneçuela, el 67 %; Perú, el 64 % i 

Colòmbia, el 61 %). Per contra, en el cas del Marroc, el percentatge és del 42 %. 

La memòria mostra un important increment de les persones sense autorització 

administrativa respecte l’any anterior, que passa del 69,2 % al 2021 al 75,8 % el 2022. 

Aquest increment ha estat una constant en els darrers anys.  

Això posa de manifest l’existència d’una important bossa de persones que no han pogut 

regularitzar la seva situació (190.000 segons estimacions de la Generalitat de 

Catalunya) per les dificultats que genera un mercat de treball de baixa qualitat, atès que 

es requereix un contracte indefinit referenciat al SMI en còmput anual o al del conveni 

de referència. Aquesta situació s’ha vist agreujada en els darrers anys per l’aturada de 

l’economia i per la crisi econòmica i social conseqüència de la pandèmia de la covid19. 

En aquest sentit,  el 41,5 % de les consultes ateses tenen a veure amb temes relacionats 

amb les vies per regularitzar la seva situació administrativa: 24,2 % arrelament social, 

13,8 % altres formes de regularització i 3,5 % arrelament laboral. Aquest darrer 

procediment ha augmentat de manera important des del 2021 per les modificacions 

introduïdes per la Secretaria d’Estat de Migracions en relació amb l’arrelament laboral.  

D’altra banda, s’incrementa el 2,2 % el nombre de persones que treballa respecte l’any 

anterior, un 45,8 %, i s’incrementen de manera més notable, el 5,6 %, les que ho fan de 

manera irregular, seguint la tendència d’anys anteriors, arribant al 75,4 %. Aquesta és 

una dada important perquè té a veure amb la qualitat de l’ocupació, marcada per 

situacions de precarietat i explotació laboral, que afecta especialment les dones.  

El principal sector d’ocupació és el treball de llar, que ocupa el 33,9 % de les persones 

que treballen, el 94,3 % dones, seguit d’altres serveis (18,3 %), l’hostaleria (11,3 %) i la 



indústria  (10,2%). El treball de la llar també és el primer sector pel que fa al treball 

irregular, amb el 38,4 % del total de les persones que treballen de manera irregular. El 

segon sector és altres serveis, amb un 16,80 %, seguit de l’hostaleria, amb un 12 % i la 

construcció, amb un 9,6 %. En relació amb el 2021, es veu un increment del treball 

irregular a l’hostaleria i la construcció.  

Es manté, doncs, la tipologia d’anys anteriors de la persona atesa al CITE: una dona 

llatinoamericana, sense autorització administrativa, que treballa de manera irregular al 

sector del treball de la llar. Volem destacar el que això significa de situació precària, ja 

que se suma la precarietat i invisibilitat del sector a la que ja comporta per si mateixa la 

situació d’irregularitat administrativa.  

 

La memòria també posa de manifest el reforçament del CITE com a entitat de referència 

per a les persones estrangeres, especialment aquelles que es troben sense autorització 

administrativa i, per tant, en una situació més precària i vulnerable.  

 

Malauradament, la recent reforma del Reglament d’estrangeria, que entrà en vigor 

l’agost del 2022, ha demostrat les seves limitacions en la flexibilització de les mesures 

per accedir a la regularitat. La reforma, fins i tot, ha representat un retrocés important 

respecte l’anterior reglament en el cas de la desnaturalització de l’arrelament laboral 

com a via per accedir a la regularitat administrativa d’aquells treballadors i treballadores 

estrangers que demostrin sis mesos de treball en situació irregular. La nova redacció de 

l’article 127, amb la incorporació de la col·laboració amb les autoritats laborals com a 

via d’accés a la regularitat administrativa, limita aquesta possibilitat a la presentació de 

l’acta d’infracció de la Inspecció de Treball com a mitjà de prova, i exclou la possibilitat, 

recollida en l’anterior reglament, de justificar el temps de treball per mitja de l’acta de 

conciliació o la sentència judicial. Però especialment deixa fora d’aquesta via de 

regularització el col·lectiu de les treballadores de la llar per la impossibilitat d’actuació 

de la Inspecció de Treball en els domicilis particulars. 

 

És per això que reclamem al Govern de l’Estat espanyol que promogui de manera urgent 

mesures que facilitin la regularització dels treballadors i treballadores sense autorització 

administrativa, molts dels quals estan ocupant places en sectors essencials per al 

manteniment de la nostra societat, com ara el sociosanitari, i molt especialment una 

interpretació més àmplia dels mitjans de prova per demostrar la col·laboració amb les 

autoritats laborals com a via d’accés a la regularitat administrativa, tal com hi havia a 

l’anterior reglament.  

 

Regularitzar els treballadors i treballadores estrangers sense autorització administrativa 

no només permet donar resposta a necessitats estructurals de la nostra societat, com 

ho és la gestió de les cures o altres necessitats del nostre sistema productiu. És, 

principalment, una qüestió de drets humans per garantir-los una vida digna. 

Barcelona, 30 de gener de 2023 


