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Activitat en matèria d’accés a la ciutadania de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

SERVEIS DE LA SECRETARIA D’IGUALTAT,
MIGRACIONS I CIUTADANIA
(1r semestre de 2017)
Tramitació de prop d’11.400 informes d’estrangeria, que ajuden a regularitzar la situació
administrativa de les persones estrangeres o a reagrupar les seves famílies.
Servei d’Atenció Especialitzada en Estrangeria – 012
28.231 consultes anuals especialitzades en legislació d’estrangeria.
Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari
1.343 consultes en el 1r semestre de 2017.
536 expedients oberts per al reconeixement de títols universitaris.
Servei de Primera Acollida
804 persones ateses en el 1r semestre de 2017.
Suport a l’Acollida de les Persones Refugiades

INFORMES D’ESTRANGERIA
(1r semestre de 2017)
Els informes d’arrelament i de reagrupament són un tràmit necessari per a la concessió
del permís de residència per part de l’Estat.

Reagrupament familiar

Arrelament social

0,6% més que en el 1r semestre de 2016

9% menys que en el 1r semestre de 2016

5.815 informes tramitats
Per origen: Marroc 28%
		Pakistan 15%
		Índia 8%
4.258
(73%)
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1.557
(27%)				

5.543 informes tramitats
Per origen: Marroc 17%
		Pakistan 13%
		Hondures 12%
3.247
(59%)

2.296
(41%)

D’estrangers a ciutadans
REFUGI A CATALUNYA
A Catalunya hi ha 877 persones seguint el
Programa Estatal d’Acollida de Refugiats. El
2016 hi havia 495 i el 2015, 28.
Fase 1. Acollida. 514 persones
Fase 2. Integració. 325 persones
Fase 3. Autonomia. 39 persones

Sol·licitants de protecció
internacional al Programa
Estatal d’Acollida
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Voluntaris inscrits
S’ha implementat un inventari de recursos
que comptabilitza 1.092 places, 793 en
equipaments residencials i 299 en pisos.
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El Programa Estatal d’Acollida de Refugiats
utilitza 278 (25%) d’aquestes places.
El Programa Català de Refugi té inscrits 2.730
voluntaris, dels quals 1.244 han fet ja la
formació de mentoria, en 64 cursos en 21
municipis.

El perfil dels mentors és:
73% són dones
48% tenen entre 20 i 40 anys
77% tenen estudis universitaris
84% parlen altres llengües a part del català i/o castellà
		
Un 75% parla anglès
		
Un 5% té competència bàsica en àrab
En total, parlen fins a 25 llengües diferents
51% són del Barcelonès
35% pertanyen a algun tipus d’entitat social o cultural

Volem i podem acollir més i millor.
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