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Mesura de Govern per afavorir l’accés a la 
regularitat i prevenir la irregularitat 
sobrevinguda 
 
 
 
 
Plenari del Consell Municipal d'Immigració 
Dimecres 5 de Juliol 2017 



Objectius de la Mesura.  

1. Garantir l’accés universal als serveis públics municipals i promoure 
l’accés a la resta de serveis. 
 

2. Afavorir la regularització de les persones en situació irregular que 
viuen a la ciutat. 
 

3. Detectar i evitar possibles situacions d’irregularitat sobrevinguda. 
 

4. Acreditar el veïnatge dels veïns i veïnes a la ciutat de Barcelona en 
el marc dels procediments d’internament i/o expulsió. 
 

5. Promoure modificacions legislatives que permetin l’adopció de 
polítiques inclusives per a les persones en situació irregular tant a 
l’Estat Espanyol com a la Unió Europea. 
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1. Garantir l’accés universal als serveis públics 
municipals i promoure l’accés a la resta de serveis. 
 

1.A Política d'empadronament actiu: Facilitar l'empadronament a totes 

les persones que viuen a la ciutat, independentment de la seva 

situació administrativa. 

 

1.B Garantia de l'accés de les persones en situació irregular 

empadronades a tots els serveis municipals. 

 

1.C Garantir l'accés de les persones en situació irregular a 

l'aprenentatge de les llengües. 
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2. Afavorir la regularització de les persones en 
situació irregular que viuen a la ciutat  
. 

2.A Potenciar la informació i assessorament jurídic per evitar la irregularitat i 

afavorir l'obtenció de permís de residència. 

 

2.B. Fer accessible a les persones en situació irregular la oferta formativa pròpia de  

Barcelona Activa.  

 

2.C. Fer accessible a persones en situació irregular plans d’ocupació de 12 mesos 

propis de Barcelona Activa per tal de facilitar la regularització i inserció social.  

 

2.C Campanya informativa per donar a conèixer els serveis d'assessorament jurídic 

gratuït per a persones en situació irregular. 

 

2.D Accions específiques informatives en aquells sectors i àmbits econòmics amb 

una elevada incidència de la irregularitat com el sector del treball domèstic. 
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3. Detectar i evitar possibles situacions 
d’irregularitat sobrevinguda. 
 

3.A Creació d'un Protocol de derivació de Serveis Socials i SAIER a 

Barcelona Activa 

 

3.B Promoure l'ús de l'informe d'integració de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

3.C Abordatge de la situació d'irregularitat sobrevinguda per 

denegació de sol·licitud de refugi. 
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4. Acreditar el veïnatge dels veïns i veïnes a la ciutat 
de Barcelona en el marc dels procediments 
d’internament i/o expulsió 

 

4.A Creació del "Document de Veïnatge" a la ciutat de Barcelona 
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5. Promoure modificacions legislatives que permetin l’adopció 
de polítiques inclusives per a les persones en situació 
irregular tant a l’Estat Espanyol com a la Unió Europea. 
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5.A Seguiment de les 67 propostes del Consell Municipal 

d'Immigració. 

 

5.B Accions d’incidència a nivell europeu i internacional. 




