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DADES 
SOCIODEMOGRÀFI
QUES



POBLACIÓ
  La població d´origen estranger es multiplica per 6 entre 1996 (3,8%) i 2012 

(19%)
  De 974.221 persones nascudes a l´estranger (2012, 19%) a 860.592 (2019, 

17%)
 Les nacions d´origen predominants (2019) són: ROMANIA (11%), MARROC 

(10%), REGNE UNIT (9%) i COLÒMBIA (7%)
 191.226 (el 24,7%) han obtingut la nacionalitat (2016)
 49.201 persones (15%) es trobarien en situació administrativa irregular (2016)



Població estrangera empadronada de tercers països en la Comunitat Valenciana, segons règim 
de residència. 1 de gener de 2016 

Font: INE Xifres de Població, Asil en Xifres 2015 i Observatori Permanent de la Immigració.  
Elaboració pròpia. 

 

 

RÈGIM DE RESIDÈNCIA 

 

Absolut % 

Estrangers empadronats (a) 318.897 100,00% 

Amb autorització de residència. Règim General (b) 228.690 71,71% 

Amb autorització de residència. Règim de lliure circulació UE (c) 37.569 11,78% 

Amb autorització d´estada por estudis (d) 2.329 0,73% 

Sol·licitants d´asil (e) 1.108 0,35% 

Total d´estrangers de tercers països amb autorització (b+c+d+e) 269.696 84,57% 

Total d´estrangers no comunitaris sense autorització de residència                              
a- ( b+c+d+e) 

49.201 15,43% 



EDUCACIÓ
 103.824 alumnes estrangers (ensenyaments no universitaris, curs 

2018/2019), 10 vegades més que en el curs 1999/2000
 La major part són nacionals de Marroc (19%) i Romania (15%) 
 Majoria en educació primària (39%) i ESO (23%)
 El 81% escolaritzat en centres públics (69,5% en el conjunt d´estudiants)
 La CV seria la quarta amb un Índex d´Integració Escolar més baix: un 21% 

dels immigrants declara no sentir-se integrat (PISA, 2015)



TREBALL
 La taxa d´activitat ha estat molt elevada entre la població estrangera, 

particularment entre els extracomunitaris i els homes
 Taxes d´atur més elevades entre els estrangers que entre els autòctons: 23% 

entre els extracomunitaris i 13% entre els espanyols (2019-4T)

SALUT
 127.100 estrangers expulsats pel RDL 16/2012; escassa incidència del PVPS 

i extensió de la cobertura a través del DL 3/2015 i el RDL 7/2018
 Sobre-representació en les estadístiques de violència de gènere: el 35% de 

les víctimes són estrangeres



Víctimes de violència de gènere (assumptes incoats) amb ordre de protecció o mesures 
cautelars, per lloc de naixement. Comunitat Valenciana 2014-2018 

Font: Estadística de violència domèstica i violència de gènere. Institut Nacional d´Estadística.              
Elaboració pròpia. 

 

ANYS Total Espanya Estranger % Estranger 

2014 3.940 2.643 1.297 32,9 

2015 4.144 2.726 1.418 34,2 

2016 4.067 2.691 1.376 33,8 

2017 4.196 2.759 1.437 34,2 

2018 4.794 3.101 1.693 35,3 



Denunciats per violència de gènere (assumptes incoats) amb ordre de protecció o mesures 
cautelars, per lloc de naixement. Comunitat Valenciana 2014-2018 

Font: Estadística de violència domèstica i violència de gènere. Institut Nacional d´Estadística.              
Elaboració pròpia. 

 

ANYS Total Espanya Estranger % Estranger 

2014 3.934 2.582 1.352 34,4 

2015 4.147 2.725 1.422 34,3 

2016 4.042 2.657 1.385 34,3 

2017 4.196 2.689 1.507 35,9 

2018 4.794 3.076 1.718 35,8 



INTEGRACIÓ I 
CONVIVÈNCIA



DINÀMIQUES D´EXCLUSIÓ
Combinació de dinàmiques d´inclusió i exclusió
Discriminació múltiple: ètnia, gènere, classe social, religió, situació 
administrativa

Condicions de treball precàries, especialment al camp i als treballs de la llar
Criteri de preferència nacional: en l´accés a l´atenció sanitària (40%), en l

´elecció de col·legi (48%) i en l´accés a un lloc de treball (53%) (CIS, 2017)
Taxa de risc de pobresa o exclusió social de la població no comunitària: 56% 

(espanyola: 23%), pitjors condicions de vida (INE, 2018)
Exclusió de drets polítics: el dret al vot
 L´escassa adaptació dels serveis públics
 La particular situació dels Menors estrangers no acompanyats



CONVIVÈNCIA EN LA 
DIVERSITAT
 Coexistència pacífica amb escassa interacció

 Assimilació condicionada combinada amb dinàmiques multiculturals i 
interculturals

 Els immigrants com a “altres usurpadors” i amenaçants deshumanitzats

 Especials recels cap a la població musulmana 



POLÍTIQUES D´INTEGRACIÓ
 Quatre fases: fins 2004; 2004-2010; 2010-2015; 2015...

 Llei 15/2008 d´integració de les persones immigrants a la CV

 Xarxa AMICS i xarxa PANGEA

 Compromís d´Integració i Escoles d´Acollida

 El paper de les entitats de la societat civil



PROPOSTES PER A LA 
POLÍTICA AUTONÒMICA 
D´INTEGRACIÓ I 
CONVIVÈNCIA



FONAMENTS DE PARTIDA
 El compromís amb els drets

 L´aposta clara i contundent per la interculturalitat com a instrument per a la 
promoció de la cohesió social i la vertebració d´una societat valenciana 
diversa i plural

 La lluita radical contra el racisme

 La incorporació de les persones migrades i de la societat civil com a actors 
fonamentals



OBJECTIU GENERAL

Assolir la plena incorporació de la població 
immigrant a la Comunitat Valenciana garantint la 

igualtat de drets i la no discriminació i generant les 
c ondicions necessàries per a fer possible el diàleg i 
l a convivència intercultural des d´un enfocament de 

drets humans.



PROPOSTES PER A UNA 
POLÍTICA D´INTEGRACIÓ 
EFECTIVA
 Posada en marxa d´una política clara, ben estructurada, de caràcter integral i 

dotada dels recursos escaients
 Formació del personal dels serveis públics en garantia de drets i 

competències interculturals
 Posar en marxa mesures efectives per a evitar la segregació de l´alumnat 

estranger
 Treballar per la millora de les perspectives dels Menors estrangers no 

acompanyats arribada la majoria d´edat: pisos i recursos d´emancipació, 
accés a permís de residència i treball



PROPOSTES PER A UNA 
POLÍTICA D´INTEGRACIÓ 
EFECTIVA
 Reactivació del Fòrum Valencià de la Immigració
 Reactivació de l´Observatori Valencià de les Migracions (i la diversitat)
 Creació d´Espais Interculturals
 Escoles de Ciutadania Intercultural
 Pla integral d´actuació contra el racisme i la discriminació
 Creació d´una xarxa de tècnics especialistes en mediació, interculturalitat i 

acció comunitària



PROPOSTES PER A UNA 
POLÍTICA D´INTEGRACIÓ 
EFECTIVA
 Política de col·laboració amb la societat civil
 Avaluació del Pla Director d´Integració i Convivència (2014-2017) i elaboració 

d´un nou Pla
 Derogar el Compromís d´Integració i donar per esgotat el model de les 

Escoles d´Acollida, substituint-lo per un altre programa
 Prioritzar la normalització en l´atenció a les necessitats de la població migrant
 Reconfiguració de les Oficines PANGEA



albert.mora@uv.es

www.idhuv.es
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