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CONTEXT 

 

Les eleccions autonòmiques i municipals valencianes es celebraran el propers dies 28 

d’abril i 26 de maig del 2019, respectivament.  

El context actual d'increment de sol·licituds de protecció internacional presenta 

nombrosos reptes que han de ser abordats des dels diversos nivells de l'administració. 

Les autoritats autonòmiques i municipals tenen un paper fonamental en l'accés als 

drets de les persones sol·licitants d'asil i refugiades treballant des del nivell més pròxim 

promovent la convivència i la cohesió social.  

Les següents propostes estan dirigides als partits polítics perquè incorporen la millora 

de la protecció internacional i el respecte dels drets de les persones sol·licitants d'asil, 

refugiades i apàtrides com una prioritat en l'agenda en els programes electorals i 

l'agenda política autonòmica i local. 
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PROPOSTES 

 

1. Facilitar l'empadronament en els supòsits en els quals les persones encara no 

han aconseguit formalitzar la seua sol·licitud de protecció internacional o en els 

casos en els quals la mateixa haja sigut denegada. Els requisits per a 

l'empadronament han de ser homogenitzats en tots els municipis. 

2. Fomentar l'ús de la targeta de veïnatge, que ha sigut identificada com a bona 

pràctica en els municipis en els quals està sent implementada. Es tracta d'un 

document que poden sol·licitar els veïns i veïnes en situació administrativa 

irregular amb l'objectiu d'acreditar el seu arrelament a la ciutat en el marc de 

procediments d'internament i/o expulsió o altres procediments.  

3. Impulsar serveis d'informació específics per a persones migrants i refugiades 

nouvingudes als municipis i comunitats autònomes i posar en marxa 

programes formatius dirigits a professionals d'atenció al públic en oficines 

autonòmiques i locals, especialment quant a l'empadronament, targeta de 

sol·licitant de protecció internacional i drets de les persones sol·licitants d'asil i 

refugiades associats a l'ús de serveis municipals i autonòmics (centres escolars, 

sanitaris, de serveis socials i uns altres). 

4. Impulsar espais de coordinació entre les administracions públiques locals i 

autonòmiques i les organitzacions especialitzades amb persones sol·licitants 

de protecció internacional i refugiades per al treball en xarxa que requereix 

l'atenció a aquestes persones des d'un enfocament d'autonomia després de la 

participació en el Programa d'Acolliment i Inclusió Estatal. 

5. Facilitació d'espais d'acolliment per a persones sol·licitants de protecció 

internacional, refugiades o migrants en situació de vulnerabilitat especialment 

en casos d'emergència humanitària en què la necessitat d'acolliment de 

persones  excedeix la logística existent per a aquesta fi. 

6. Eliminar les dificultats d'accés al sistema públic sanitari per a les persones 

sol·licitants de protecció internacional i refugiades independentment de la seua 
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situació administrativa. Entre altres qüestions, millorant els protocols 

d'informació en els centres de salut sobre els seus drets sanitaris mitjançant 

formació i elaboració de circulars informatives, identificant i registrant de casos 

de discriminació, garantint els serveis de traducció als professionals sanitaris i 

personal i recursos específics en salut mental. També és important garantir 

l'accés a sol·licitants d'asil amb diversitat funcional ja que en alguns casos 

troben obstacles en l'accés a determinats serveis. És també fonamental facilitar 

l'accés de persones que estan indocumentades, ja siga perquè encara no tenen 

la targeta de sol·licitant de protecció internacional o perquè els ha sigut 

denegades de la protecció. 

7. Elaborar polítiques i implementar mesures que faciliten l'accés a l'habitatge 

de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades una vegada 

abandonen els dispositius d'acolliment. Entre altres mesures ha de contemplar-

se l'ampliació del parc d'habitatge social, la posada en marxa d'incentius dirigits 

a les persones propietàries d'un habitatge o les assegurances públiques 

d'impagament de lloguer.  

8. Eliminar barreres administratives que retarden l'escolarització i garantir 

l'accés a les places d'ensenyament públic. També és important fomentar la 

participació de les autoritats autonòmiques i locals en els plans d'accés a 

l'educació de persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades.  

9. Adaptar aules d'enllaç a nivell lingüístic per a respondre adequadament a 

l'arribada d'alumnes d'origen divers durant el curs escolar i incloure en 

currículum escolar i formació de professorat, continguts relacionats amb 

migracions i asil com a element clau en diferents àrees de coneixement. 

10. Assegurar que els serveis de protecció de menors dependents de les 

comunitats autònomes faciliten l'accés al procediment d'asil de les xiquetes i 

xiquets no acompanyats. Ha d'assegurar-se la derivació a entitats 

especialitzades en matèria d'asil i la formació en contínua de tots els agents 

involucrats en el sistema de protecció de menors, garantint així l’interès 

superior del menor.  
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11. Assegurar la coordinació de les entitats públiques de protecció de xiquets i 

xiquetes de les Comunitats Autònomes amb forces i cossos de seguretat de 

l'estat i les seccions de menors de les fiscalies provincials establint que tota la 

informació disponible sobre la filiació d'aquests menors i els indicadors de 

riscos que s'hagueren detectat siga compartida entre els actors involucrats. 

12. Millorar la detecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans mitjançant una 

major implicació de tots els agents i autoritats públiques a nivell municipal i 

autonòmic. És necessari abordar qualsevol acció en matèria de tràfic de 

persones partint d'un enfocament de drets humans, centrat en la víctima i que 

respecte les especificitats de gènere. 

13. Millorar l'atenció a dones víctimes de violència masclista des d'un enfocament 

de no re-victimització amb independència d'on s'ha produït l'exercici de la 

violència: país d'origen, trànsit o destinació.  

14. Incloure en els programes de protecció social i específicament en la Renda 

Mínima d'Inserció, a les persones sol·licitants de protecció internacional. 

15. Facilitar i garantir l'accés de les persones sol·licitants de protecció 

internacional i refugiades a la valoració, als serveis i a les prestacions establits 

per a les persones dependents. 

16. Impulsar polítiques de convivència i lluita contra la discriminació a nivell 

autonòmic i municipal, des d'un enfocament comunitari i de màxima proximitat 

amb la ciutadania, que incloguen una estratègia de lluita contra discursos 

xenòfobs i racistes, notícies falses i “bulos” en mitjans i plataformes online. 


