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En 2017, en matèria d’accés a la ciutadania, la SIMC… 

• Va ajudar més de 19.700 persones en tràmits 
d’estrangeria. 

• Va atendre prop de 45.000 consultes especialitzades en 
legislació d’estrangeria. 

• Va iniciar 971 expedients de reconeixement de títols 
universitaris de persones estrangeres. 

• Va desplegar  el Servei de Primera Acollida, iniciant 
més de 2.100 expedients 

• Va acumular 1.845 places disponibles per a l’acollida de 
persones refugiades. 
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En el 1r semestre de 2018, la SIMC… 

• Ha tramitat 12.252 nous expedients d’estrangeria. 

• Ha atès 13.223 consultes especialitzades en legislació 
d’estrangeria. 

• Ha iniciat 629 expedients de reconeixement de títols 
universitaris de persones estrangeres. 

• Ha iniciat 1.975 expedients del Servei de Primera 
Acollida 

• Ha inventariat 3.215 places disponibles per a l’acollida 
de persones refugiades. 
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Tendència 1S 2018 en regularització per arrelament 

En relació als processos d’arrelament i integració 

• Hem tramitat 5.394 informes d’arrelament en el 1r 
semestre de 2018. 

• Augmenten un 20% les sol·licituds d’informes 
d’arrelament:  hi ha més  demanda de regularització. 

• Baixen un 25% les sol·licituds d’informes d’esforç 
d’integració: no s’aprofita prou aquest instrument per a 
evitar la irregularitat sobrevinguda 

• Guanyen pes relatiu els sol·licitants d’Hondures i de 
l’Índia, perden pes els sol·licitants de Pakistan, Senegal 
i Bolívia. Els de Marroc continuen en 1ª posició 
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Tendència 1S 2018 en reagrupament familiar 

En relació als processos de reagrupament familiar 

• Ha augmentat un 12% el volum total d’informes 
d’estrangeria en tràmit. 

• Hem tramitat 5.625 reagrupaments familiars en el 1r 
semestre de 2018. 

• Augmenten un 13% les sol·licituds de nous 
reagrupaments familiars.  

• Més reagrupaments de famílies marroquines i 
paquistaneses i menys d’origen llatinoamericà i 
subsaharià 
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Tendència 1S 2018 en informació d’estrangeria 

En relació al servei d’informació especialitzat en 
estrangeria: 

• Hem atès 13.223 consultes en el 1r semestre de 2018. 

• Han baixat un 53% les sol·licituds d’informació 

• Guanyen pes les consultes presencials i telefòniques 

• Perden pes les consultes per correu electrònic 

• Es detecta un increment de consultes de ciutadans 
estrangers a l’hora que baixen les de personal d’altres 
administracions públiques 
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Tendència 1S 2018 en Servei de Primera Acollida 

En relació al Servei de Primera Acollida (S1A): 

• 1.975 persones han iniciat el S1A en el 1r semestre 
2018. 

• Ha augmentat un 145% les sol·licituds del servei, 
respecte el mateix període de l’any passat. 

• Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa lideren l’oferta 
d’aquest servei, en termes absoluts, però són Cambrils i 
el CC Tarragonès els que tenen més creixement relatiu. 

• Hi ha un gran increment de certificats de persones 
provinents d’Hondures. Marroc se situa en 2ª posició. 
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Tendència 1S 2018 en reconeixement de titulacions 

En relació al servei d’acompanyament al reconeixement 
universitari: 

• Hem obert 629 expedients de reconeixement durant el 
1r semestre de 2018. 

• Representen un increment del 17% respecte el mateix 
període de 2017. Les consultes han crescut també un 
34%. 

• El perfil típic de l’usuari del servei és el d’una dona 
entre 30 i 44 anys, nascuda a Amèrica del Sud, titulada 
en Ciències Socials o Jurídiques i que està buscant 
feina. 
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Tendència 1S 2018 en habitatge per refugiats 

Esforç en habitatge 

• L’inventari de la Generalitat posa a disposició 1.807 
places (el 56% del total). Hem incrementat l’inventari en 
un 65% en el darrer any. 

• De les 1.807 places, el programa estatal només 
n’utilitza 280 (15%) 

• De les 1.687 places de refugi ocupades a Catalunya, 
1.461 (88%)  estan en el programa estatal, 147 (8%) en 
programes d’entitats i 79 (4%) en programes 
municipals. 
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Tendència 1S 2018 en mentoria amb refugiats 

Esforç en voluntariat 

• 2.637 voluntaris inscrits en el programa de mentoria 

• 1.316 voluntaris matriculats en els cursos de mentoria 

• 66 cursos oferts en 22 municipis diferents 

 

S’han format ja 96 grups d’acollida amb 205 persones 
refugiades i 301 mentors voluntaris. 
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Perfil dels mentors de persones refugiades 

Els mentors, un perfil molt especial: 

• 76% amb estudis universitaris 

• 84% parlen altres llengües, a part de català i/o castellà 

• Un 75% parla anglès i un 37% francès 

• Un 5% té competència bàsica en àrab 

• Parlen 25 llengües diferents 

• Un 71% són dones i la franja d’edat més freqüent és 
entre 30 i 44 anys 
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