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1. VOLUNTAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
o Impulsa: Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana
a través de la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat.
o Objectiu: desenvolupar una estratègia comú entre tots els sectors relacionats iniciant un ampli
procés participatiu per a decidir la fulla de ruta compartida, que ha de donar resposta a la política
migratòria.
o Quatre elements clau: interculturalitat, acollida, inclusió i igualtat en la diversitat.
o Estratègia Valenciana de Migracions com a “paraigües” necessari per a:
• Continuar construint i vertebrant una societat intercultural, diversa i respectuosa amb els drets
humans
• Dar resposta a la situació demogràfica de territoris com el nostre.
• Dar resposta a una situació d'emergència climàtica i humana en regions en risc.

2. PROCÉS PARTICIPATIU
Sessió 1. Informativa: transmetre la voluntat de la Direcció
General d’Igualtat en la Diversitat; establir el context
normatiu, realitzar una validació de la diagnosi actual i
definir els objectius.
Sessió 2. Determinació de les línies estratègiques i accions:
definició de línies estratègiques i accions de l’Estratègia,
emprant per a fer-ho la dinàmica de World Cafè.
Sessió 3. Priorització i validació: prioritzar i validar les
aportacions extractades de la sessió anterior. Per dur a
terme aquesta sessió es faran servir metodologies àgils i
efectives, com Delibera o l'Arbre de prioritats.

A MÉS DE…

Ø Trobades Oficines PANGEA.
Ø Jornada de treball amb persones expertes i jornada de treball amb
diferents conselleries de la Generalitat Valenciana (per determinar).
Ø Dimecres 17 de juny (per confirmar): sessió de treball amb actors
participants per validar de forma conjunta les aportacions
realitzades i l'estructura i contingut de l'Estratègia.
Ø Dimarts 14 de juliol (per confirmar): Jornada final de presentació de
el document l'Estratègia.

3. PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO NORMATIVO APLICABLE
Internacional: Des de la Declaració Universal de Drets Humans (1948) passant per pactes i convencions internacionals sobre
drets civils.
Àmbit
internacional
i europeu

Europeu: Diverses directives i reglaments comunitaris sobre la matèria emmarcats en els articles 78, 79 i 80 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea i en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Article 149.1.2a C.E.:
"L'Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents: [...] 2a Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret
d'asil”.

Àmbit
estatal

Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya (LODYLE)
(Modificada posteriorment mitjançant lleis orgàniques i Sentències del T.C.)
Llei 12/2009, de l'30 d'octubre, reguladora de el dret d'asil i de la protecció subsidiària
(Majorment reglamentada en el Real Decret 203/1995, de 10 de Febrer)

Només sis regions d'Espanya han desenvolupat polítiques
d'integració emparades per la LODYLE:
• Aragó
• Asturies
• Castella y Lleó

Regions que han desenvolupat el mandat de
la LODYLE (articles 2, 3 i 4)

• Catalunya
• Pais Basc
• Comunitat Valenciana

Font: Informe jurídic-social sobre la situació de les persones immigrants a la
Comunitat Valenciana. Institut de drets humans, Universitat de València.

Article 59.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana:
"La Generalitat col·laborarà amb el Govern d'Espanya pel que fa a polítiques d'immigració”

Àmbit
autonòmic

Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat d'integració de persones immigrants a la Comunitat Valenciana
Ø Aprovada i desenvolupada pel Decret 93/2009, de 10 de juliol, de Consell.
ØPosteriorment modificada per la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d'organització de la Generalitat.

A la Comunitat Valenciana viuen 860.592
persones (2019) que van néixer a
l'estranger, el que suposa:

La piràmide de població ens mostra que la població d'origen
estranger és substancialment més jove, pel menor nombre de
persones majors de 65.
La tendència mostra que mantindrà aquesta forma:
Piràmide de la població resident a la Comunitat
Valenciana nascuda fora d'Espanya (2016)

El 17,2% de la població total de la
Comunitat Valenciana, de la qual:

50,75%
dones

49,25%
homes

49.201 persones (el 2018) es troben en situació
administrativa irregular

Font: Informe jurídic-social sobre la situació de les
persones immigrants a la Comunitat Valenciana. Institut
de drets humans, Universitat de València.

Origen:
•

•
•

El principal origen de les persones immigrants que rep la Comunitat Valenciana
prové de el continent europeu, en particular dels estats membres de la UE
(Romania, Regne Unit, França i Alemanya).
A el marge d'Europa destaquen els països de Magrib (Marroc i Algèria) i països de
parla hispana.
De Centreamèrica i Carib, els països de procedència prioritaris són Colòmbia i
Equador.
Origen per regions
54.766

228.629

32.159

135.891
9.340

Rumanía
Marruecos
Reino Unido
Colombia
Ecuador
Francia

790

400.052

Principales nacionalidades

Países europeos

Argentina

África

Venezuela

América del Norte

Argelia

Centro América y Caribe

Bulgaria

América del Sur

Alemania

Asia

China

Oceanía

Rusia
Ucrania
Resto

Font: INE. Estadística del Padró Continu. Elaboració pròpia.

Educació
•

El percentatge d'alumnat estranger sobre el total de l'alumnat de la Comunitat Valenciana va arribar al 11,2% (en ensenyament no
universitaris) durant el curs 2018/2019, per sobre de la mitjana del conjunt de l'Estat.

•

De l'alumnat amb nacionalitat estrangera (ensenyaments no universitaris), un 83,1% estan escolaritzats en centres públics, que contrasta amb
el conjunt alumnat de la Comunitat Valenciana (66,5%).

Programa d'Acollida a el Sistema Educatiu (PASE)
a partir de l'any 2012 per fer més fàcil la inserció
de l'alumnat de famílies estrangeres.
No obstant això, el percentatge d'alumnat
d'origen estranger que diu no sentir-se integrat /
integrada a l'escola és el 5è més alt d'Espanya (al
voltant del 21%).

Gràfic. Font: Dades i xifres. Curs escolar 2019/2020. Ministeri d'Educació
i Formació Professional.

Ocupació
•

Destaca la diferència de taxes d'atur entre persones estrangeres (23% persones estrangeres extracomunitaris) i nacionals (13%).

•

Condicions de treball precàries, especialment en el camp i en els / les treballadors / es de la llar.

•

En l'últim trimestre del 2019 es van registrar les següents taxes d'ocupació en la població estrangera a la Comunitat Valenciana.
Taxa d'ocupació de persones de
nacionalitat estrangera pertanyent
a la UE (per sexe)

•

Taxa d'ocupació de persones de
nacionalitat estrangera NO
pertanyents a la UE (per sexe)
62,6

61,96

La taxa d'ocupació en dones amb un
origen estranger és menor que la dels
homes, situació que s'accentua en el
cas de les persones estrangeres no
pertanyents a la Unió Europea.

46,39
34,83

Hombre

Mujer

Gràfics. Font: INE. Enquesta de població activa. Elaboració pròpia.

Hombre

Mujer

•

La xifra de persones estrangeres
afiliades a la Seguretat Social a la
Comunitat és de 227.353, dels quals,
48.317 són en règim de treball
autònom.

Salut
Tant la Constitució Espanyola en el seu art. 43, la Llei General de Sanitat i la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets
i llibertats dels estrangers a Espanya garanteixen les prestacions de sistema sanitari a tot estranger, inclosos aquells en
situació irregular.

Víctimes

En matèria de violència de gènere, amb
xifres de 2015, el 34,2% de les víctimes
són dones d'origen estranger.
De el total de denúncies, les xifres no
baixen el 34% en estrangers en el
període 2011-2015.

Font: Informe jurídic-social sobre la situació de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana.
Institut de drets humans, Universitat de València.

Factors d’exclusió

Desigualtat jurídica

Barrera lingüística

• Vinculació directa
entre la irregularitat
i la desigualtat.

• Difícil d’esquivar en
ocasions a causa de
la falta de los
recursos humans
necessaris per fer
efectiva la
comunicació amb
l’administració.

• És essencial la
simetria de drets
darrere de
aconseguir una
integració efectiva.
• Comporta
problemes d’índole
socioeconòmica i
fins i tots de salut.

• Dificultat en
l’aprenentatge del
idioma en certs
grups amb educació
precària.

Escassetat de
recursos per a
atendre a menors
•Inadequada oferta
de pisos tutelats.
•Saturació de centres
de recepció i
prolongament de la
estància (excedint lo
estipulat per Llei).

Múltiple
discriminació

Falta de
representació

• Ètnia, gènere,
classe social, religió,
situació
administrativa.
• Tassa de risc de
pobresa o exclusió
social de la població
no comunitària: 56
(espanyola: 23%),
pitjors condicions
de vida (INE, 2018)

• Paper cada vegada
menys reivindicatiu
de les associacions
de persones
immigrants que
només
aconsegueixen
finançament públic
mitjançant
l’organització
d’esdeveniments
culturals.

Font: Informe jurídic-social sobre la situació de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana.
Institut de drets humans, Universitat de València.

Convivència en la Comunitat Valenciana
• Model de coexistència pacífica però distant. Comunitats ètnica o culturalment
similars en compartiments estancs dins de la societat valenciana (idioma com a
factor determinant). Necessitat d'augment de sistemes d'educació
complementaris.
• Imposició de el model dominant majoritari. La solució passa per la pràctica de
la cultura pròpia, però posant per davant els valors comuns amb la resta de
cultures que componen la societat valenciana.
• El racisme, xenofòbia i islamofòbia han de ser el principal objectiu a lluitar de
la societat civil (ex.: Plataforma Ciutadana contra la islamofòbia) davant de
l'augment dels discursos que fan ús d'aquests arguments.

Principals plans d’acció de la Comunitat Valenciana:
• Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat
d'integració de persones immigrants a la Comunitat
Valenciana.
• Creació de les Agències de Mediació per a la Integració i la
Convivència Social (AMICS) i reconversió de les mateixes al
voltant de la xarxa d'oficines PANGEA (oficines d'atenció a
migrants)
amb
una
millora
de
l'atenció.
• Pla Director d'Integració i Convivència 2014 – 2017.
• Programa voluntari d'Escoles d'Acollida (organitzat per
l'Agència AMICS).

3. VALIDACIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE PARTIDA
• Com valoreu l'anàlisi de variables de l'estudi? Considereu que falta per tractar
algun element?
•Consideren el llenguatge utilitzat l'apropiat per a la comprensió dels problemes
/ oportunitats de les persones migrants?
• Són les dades proporcionades prou aclaridors / actualitzats per analitzar la
situació de les persones migrants?
• Quina percepció creieu que hi ha de la comunitat estrangera a la Comunitat
Valenciana?
•Està prou integrada?
•Com valoreu les mesures dutes a terme pel Govern? Quin impacte heu pogut
notar en la seva aplicació?
•Considereu que l'auge de l'discurs xenòfob ha tingut alguna repercussió en la
vida diària de les persones d'origen estranger?

4. DEFINICIÓN OBJETIVOS

Garantir l'accés normalitzat a serveis i prestacions

Assegurar l'accés
serveis públics

Reforç dels serveis de mediació
Diversificació de el model d'emancipació
Actuació davant el racisme i la discriminació
Formació i sensibilització per fomentar la convivència i
interculturalitat
Disseny d'un Pla Director d'Integració i Convivència
Servei d'assessorament jurídic i legal

DDHH y acolliment

Assegurar l'accés a l'autorització de residència i treball
Política d'integració autonòmica amb mecanismes de
coordinació
Augmentar la informació a la ciutadania en matèria
d'immigració i integració

Participació i inclusió

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Interlocució i suport a les entitats socials que treballen en la
integració
Accions per fomentar la contractació d'immigrants

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Convivència i
interculturalitat

Assegurar l'accés
serveis públics

Garantir l'accés normalitzat a serveis i
prestacions.

• Eliminar barreres d'accés a l'assistència sanitària
• Mesures per a l'accés a prestacions farmacològiques / ortoprotètiques a col·lectius
vulnerables
• Normalització en l'atenció a les persones immigrants
• Compliment efectiu de la normativa d'inscripció en el padró municipal

Reforç dels serveis de mediació

• Accions de mediació intercultural en l'àmbit sanitari
• Creació d'equips per a la mediació, interculturalitat i intervenció

Diversificació de el model d'emancipació

• Incrementar els recursos d'emancipació
• Pisos d'emancipació

Actuació davant el racisme i la
discriminació

Convivència i
interculturalitat

OE

• Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, no Discriminació i Prevenció de
Delictes d'Odi
• Iniciatives d'erosió dels estereotips i perjudicis

Formació i sensibilització per fomentar la
convivència i interculturalitat

•
•
•
•
•

Formació a el personal funcionarial en competències interculturals
Incloure la diversitat cultural a les aules
Formació dels professionals dels centres sanitaris
Formació específica per a professionals que treballen amb menors
Formació a la societat valenciana en diversitat

Disseny d'un Pla Director d'Integració i
Convivència

•
•
•
•

Crear xarxa de projectes acte gestionats que fomentin espais de convivència
Mesures per evitar la concentració d'alumnat estranger, foment integració
Convertir-les oficines en serveis de promoció de la inclusió i convivència intercultural.
Creació d'espais interculturals.

Servei d'assessorament jurídic i legal

DDHH y
acolliment

Assegurar l'accés a l'autorització de
residència i treball
Política d'integració autonòmica amb
mecanismes de coordinació

Participació i
inclusió

• Pla d'acollida de persones refugiades / asilades i desplaçades
• Revisar la Xarxa PANGEA (Remodelació de les Oficines d'Atenció a les Persones Migrades)
• Actuacions polítiques coordinades per promoure / garantir la participació i integració

Augmentar la informació a la ciutadania en
matèria d'immigració i integració

•
•
•
•

Interlocució i suport a les entitats socials
que treballen en la integració

• Atorgar seus a totes les associacions d'integració
• Remodelació de les Oficines d'Atenció a les Persones Migrades

Accions per fomentar la contractació
d'immigrants

OE

• Persones migrants adultes
• Menors
• Supervisió de casos per empara legal i social davant vulneracions de dret

Campanya de comunicació i informació
Reactivar l'Observatori Valencià de les Migracions
Reactivar Fòrum Valencià de la Immigració
Escoles de Ciutadania Intercultural

• Facilitar mitjans de vida necessaris per facilitar la inserció laboral.
• Mesures per fomentar l'aprenentatge / interès d'estudiants estrangers
• Accés a cursos de formació en idiomes, ocupació i noves tecnologies.

• Responen els objectius als reptes / necessitats identificades? Alguna àrea estratègica queda
fora o no adequadament representada?
• Com hauria d'abordar el repte demogràfic (migració-despoblació-envelliment)?Inspiren
l’acció del govern?
• Permeten clarament conèixer quins són els propòsits de l'acció pública?
• Són àrees en què assolir reptes realistes i eficaces?

Moltes gràcies per la vostra atenció
i implicació.

