
 

 

DADES QUE TRENQUEN TÒPICS 
 
Sovint s’acostumen a associar determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb 
la immigració. Per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, 
la Direcció General per a la Immigració posa al vostre abast dades i informació que 
us ajudaran a trencar estereotips i malentesos.  

AJUDES SOCIALS 

Per a més informació: 
 
• Immigració i Estat del benestar a Espanya de Javier Moreno i María Bruquetas. Núm. 31 de la 

col·lecció Estudis Socials de la Fundació “la Caixa” (2011). http://bit.ly/mE7Hmq 
També vídeo-resum: http://bit.ly/vsoCSR i comunicat de premsa: http://bit.ly/iXb8Rx 

• Sistema català de serveis socials, Departament de Benestar Social i Família: http://bit.ly/v2Qy99 
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Tots els ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la 
Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya 
tenen dret a accedir al sistema públic de serveis socials.  
 
Les persones extracomunitàries també hi poden accedir, 
d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria 
d'estrangeria. L'atenció social també és garantida als me-
nors d'edat, en virtut dels convenis internacionals signats 
per l’Estat espanyol. 
 
Els serveis socials atenen la població més vulnerable a 
nivell socioeconòmic. A Catalunya el 2008 la taxa de risc 
de pobresa (percentatge de persones amb ingressos anuals 
inferiors a 8.748 euros) entre la població estrangera gairebé 
duplicava la taxa de la població autòctona (27,5% davant el 
15,6%). 
 
No obstant, si ens fixem en les prestacions públiques que 
s’atorguen veurem que les persones estrangeres no co-
pen ni molt menys la majoria dels ajuts. De fet, en les 
pensions i ajuts més costosos -relacionats amb la jubilació, 
la invalidesa o la dependència- representen una mínima 
part del conjunt de receptors.  
 
Els col·lectius de nacionalitat estrangera accedeixen amb més intensitat a la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI), però continuen estant per sota del 50% del conjunt 
dels beneficiaris. El Govern de la Generalitat ha modificat aquest 2011 la Llei de la 
renda d’inserció mínima i s’exigeix residir a Catalunya de forma permanent i 
acreditar com a mínim dos anys de residència continuada al país. 

“A Catalunya el 2008 la 
taxa de risc de pobresa 
(percentatge de persones 
amb ingressos anuals 
inferiors a 8.748 euros) 
entre la població estrange-
ra gairebé duplicava la 
taxa de la població autòc-
tona (27,5% davant el 
15,6%). 
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http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/topics 


