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Amb motiu de les eleccions generals del 28 d'abril de 2019, CEAR presenta les següents 

propostes dirigides als partits polítics perquè incorporen la millora de la protecció 

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

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

electorals. 

PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTUACIÓ DE LES 

AUTORITATS GOVERNAMENTALS 

 

1. Evitar que la incertesa política i els interessos vinculats a la captació de vots afecten 

l'agenda d'asil i a les persones migrants i refugiades. Al mateix temps, previndre i 

combatre la seua criminalització en el discurs polític en les pròximes eleccions 

europees, estatals, autonòmiques i locals. En el context actual en el qual s'està produint 

un alarmant augment dels missatges xenòfobs, racistes i d'odi cap a les persones 

migrants i refugiades, és necessari que les i els líders polítics actuen amb responsabilitat 

promovent, a través dels seus discursos, la igualtat, tolerància i la construcció de 

societats inclusives proposant mesures per a combatre aquelles narratives que danyen la 

dignitat, estigmatitzen i criminalitzen a les persones migrants i refugiades al mateix 

temps que amenacen greument la cohesió social i la convivència intercultural. 

2. Adoptar mesures per a posar fi a la criminalització de la solidaritat cap a les persones 

migrants i refugiades i garantir el respecte dels drets humans en la gestió de les 

polítiques migratòries, impedint la pèrdua de vides humanes. Per a això, és fonamental 

facilitar la labor que realitzen les organitzacions de rescat incrementant al mateix temps 

els recursos públics destinats al salvament de vides humanes i garantint, en tots els 

casos, un desembarcament segur. El govern espanyol ha de promoure l'aprovació a 

nivell europeu d'un protocol de desembarcament segur i predictible pel qual cap persona 

migrant puga ser retornada a un país en el qual la seua vida puga córrer perill en 

compliment amb el principi de no devolució recollit en la Convenció de Ginebra.  



 

 

 
3 

3. Adoptar un Pla d'acció a nivell estatal per a donar resposta adequada a l'increment 

d'arribades de persones migrants i refugiades a les costes espanyoles, en el qual 

s'incloga un protocol unificat d'actuació, amb els mateixos mitjans i recursos en tots els 

punts d'arribada, que servisca per a millorar la gestió de les arribades per via marítima i 

assegurar la identificació de necessitats de protecció i derivació als canals de protecció 

adequats.  

4. Garantir l'accés a la informació i al procediment de protecció internacional de forma 

homogènia, adequada i individualitzada en tots els punts fronterers aeris, marítims i 

terrestres. Al mateix temps, s'ha d'assegurar l'accés a assistència lletrada i interpretació 

des del moment de l'arribada, així com una correcta i primerenca identificació de 

persones amb necessitats especials, abans de la seua posada a la disposició de les forces 

i cossos de seguretat de l'Estat, amb la finalitat d'assegurar un tractament apropiat 

d'aquestes.  

5. Adoptar mesures d'identificació i protecció efectiva de persones víctimes de tràfic 

amb la participació i assistència d'equips multidisciplinaris juntament amb l'aplicació 

d'un enfocament centrat en la seua protecció. És també necessari que el personal dels 

llocs fronterers reba formació en matèria de gènere per a identificar i atendre 

adequadament les necessitats especials derivades de situacions d'especial vulnerabilitat, 

de possibles casos tracta amb finalitats d'explotació o de violència sexual. 

6. Garantir una adequada protecció dels xiquets i xiquetes en llocs fronterers i territori, 

evitant que siguen detinguts/as sota cap circumstància, respectant l’interès superior dels 

mateixos/as i assegurant una apropiada identificació d'aquelles i aquells no 

acompanyats, així com la revisió del procediment actual de determinació de l'edat, per a 

l'aplicació de proves adequades que no tinguen en compte únicament les proves 

radiològiques i/o l'aspecte físic dels xiquets/as, sinó també la seua maduració 

psicològica, amb criteris científics, imparcials i segurs. 

7. Garantir uns estàndards de qualitat adequats al llarg de tot el procediment de 

protecció internacional, evitant, entre altres qüestions, que es produïsquen dilacions 

excessives tant en la formalització de la sol·licitud com en la instrucció i en la resolució 

d'aquesta. Per a això, és necessari dotar de mitjans materials i recursos humans 

suficients a l'Oficina d'Asil i Refugi i a la Policia Nacional procurant formació contínua 
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a aquests. És urgent concloure la instrucció dels més de 78.700 expedients que pateixen 

reiterats retards de manera injustificada. 

8. Garantir que les cites per a la formalització de les sol·licituds d'asil es duguen a terme 

de forma immediata, assegurar el seu registre i que des d'aquest moment les persones 

estiguen documentades, per a així poder accedir al sistema d'acollida. 

9. Reconèixer la persecució per “mares” i colles a Centreamèrica com a motiu de 

concessió de protecció internacional, en línia amb les sentències de l'Audiència 

Nacional. 

10. Suprimir les restriccions a la llibertat de circulació de sol·licitants d'asil a Ceuta i 

Melilla i els criteris discrecionals i discriminatoris per a realitzar trasllats a la península. 

Garantir el cessament de les devolucions il·legals de persones que arriben a les fronteres 

d'aquestes dues ciutats, així com el per els llocs fronterers de Ceuta i Melilla on poden 

sol·licitar asil amb totes les garanties. 

11. Garantir l'accés físic a les ambaixades i consolats espanyols en situació de seguretat 

dels familiars als quals s'estén la protecció internacional i el tracte correcte als mateixos 

per part de tot el personal de les missions diplomàtiques.  

12. Valorar en la instrucció de l'expedient d'extensió familiar el contingut del dossier de 

sol·licitud de protecció internacional del titular de la protecció i comunicar per escrit a 

la persona titular i a la seua advocada/o actuant la recepció de la documentació 

presentada en les ambaixades, així com l'assignació del número d'expedient d'aquest 

procediment.  

13. Per a la valoració d'extensió familiar, establir criteris uniformes per a l'acreditació de 

la relació de parentiu i, si escau, dependència o existència de convivència prèvia. 

Aquests criteris han d'estar adaptats a les realitats socioculturals dels països d'origen i 

residència dels familiars, així com a les condicions de seguretat d'aquests. També és 

necessari establir a priori els criteris sobre els casos en què es requeriran proves d'ADN 

(per nacionalitat, per falta de documentació d'identitat, per falta de documentació de 

parentiu…), per a així agilitar la seua realització des d'un inici. 

14. Eliminar els límits a l'extensió familiar no previstos en la llei i que han originat que 

hi haja sol·licituds d'extensió presentades fa anys i que no s'estiguen instruint. Agilitar 
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la tramitació d'expedients d'extensió familiar que actualment es demoren més d'un any, 

tant en l'Oficina d'Asil i Refugi com en les ambaixades, una cosa incompatible amb el 

principi de reagrupació familiar, el dret a la vida en família i el principi humanitari de 

permetre al fet que les persones refugiades reconstruïsquen la seua vida al país 

d'acollida.  

15. Garantir l'articulació d'un sistema d'acollida flexible i sostenible que assegure a totes 

les persones sol·licitants d'asil un procés d'inclusió efectiu, adequant-se a les canviants 

necessitats socials i laborals del nostre país, així com els mitjans oportuns per a atendre 

persones amb necessitats especials, atenent al seu torn les diversitats de les persones (de 

gènere i preferència sexual, religiosa, cultural, edat, entre altres).  

16. Dissenyar polítiques de protecció social de les persones sol·licitants de protecció 

internacional i refugiades tenint en compte la taxa de desocupació que afecta a aquesta 

població, la taxa de persones en risc de pobresa i exclusió i la valoració dels recursos 

existents. Tot això, contemplant de forma necessària un increment del pressupost actual 

destinat al sistema de protecció social amb la finalitat de garantir una protecció 

adequada i eficaç.  

17. Garantir via Reial Decret que, en un possible procés de descentralització del sistema 

d'asil, totes les Comunitats Autònomes mantinguen les mateixes garanties, serveis i 

cobertures a les persones sol·licitants d'asil, evitant generar múltiples sistemes dins del 

territori espanyol. 

18. Garantir el disseny i implementació efectiva de plans d'integració, convivència, 

igualtat i no discriminació en tots els nivells de l'administració des d'un enfocament 

comunitari i amb l'assignació pressupostària necessària. 

19. Garantir que davant una possible descentralització del sistema no es perda 

l'especialització en l'atenció a les persones sol·licitants d'asil i refugiades. 

20. Garantir que el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 prioritze el lloguer social per a les 

persones en situació de vulnerabilitat entre les quals es troben les sol·licitants d'asil i 

refugiades. 
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21. Defensar una posició garantista en les negociacions de la reforma del Sistema 

Europeu Comú d'Asil (SECA) perquè no supose una reculada en els drets de les 

persones sol·licitants d'asil i refugiades.  

22. Garantir i defensar la transparència, el respecte dels drets humans i l'adequat accés 

al dret d'asil en el marc de l'activitat de Frontex. 

23. Posar en marxa vies legals i segures d'accés al procediment d'asil: habilitar la 

possibilitat de sol·licitar asil en ambaixades i consolats espanyols, facilitar l'emissió de 

visats humanitaris, complir els compromisos adquirits en matèria de reassentament i 

aprovació d'un programa ambiciós i permanent de reassentament i flexibilització dels 

requisits de reagrupació familiar. Tot això, a més de garantir l'accés al procediment 

d'asil i facilitar la unitat familiar, evitaria que les persones refugiades es vegen obligades 

a posar-se en mans de traficants arriscant les seues vides i en molts casos perdent-les en 

perilloses rutes per terra i per mar.  

24. Eliminar l'exigència del visat de trànsit per a les persones originàries de països en 

conflicte, com Síria, Palestina, Gàmbia i Camerun, als qui actualment se'ls exigeix, i la 

població de la qual pateix greus violacions de drets humans i són susceptibles de rebre 

protecció internacional. 

25.Vetllar i assegurar el respecte i la protecció dels drets humans enfront de qualsevol 

impacte que les activitats de les empreses pogueren tindre sobre els drets humans. Tot 

això, en coherència amb el suport a l'aprovació dels Principis Rectors de les Nacions 

Unides sobre Empreses i Drets Humans i Resolució 17/4 del Consell de Drets Humans, 

dins del seu Marco “Protegir, Respectar i Remeiar”. Per a això les empreses han de 

tindre control sobre el traçat complet de les seues actuacions en territori estranger per a 

garantir que elles i les seues subsidiàries actuen conforme al respecte i protecció dels 

DDHH. D'especial rellevància és aquest compromís en constatar que els interessos 

econòmics en els territoris són una de les principals causes dels conflictes armats i dels 

desplaçaments forçats. 

26. Espanya ha de posar fi a la condicionalitat de l'ajuda al desenvolupament al control 

de fronteres centrant l'objectiu d'aquestes polítiques en el desenvolupament humà. 

L'objectiu sobre mobilitat sostenible i ordenada de l'III Pla Àfrica ha d'estar basat en un 
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enfocament de desenvolupament humà que incloga la defensa i promoció dels Drets 

Humans i la igualtat de gènere. 

27. Espanya ha d'assegurar que les seues actuacions en l'exterior no posen en risc a les 

persones defensores de drets humans i proporcionar, en origen i en territori europeu, en 

coherència amb Reial decret 1257/2007 (de 21 de setembre), el suport estable, integral i 

amb perspectiva de gènere a aquestes persones, a les seues comunitats i a les seues 

organitzacions. 

28. Garantir la coherència entre la política migratòria i l'Agenda 2030, l'Agenda del 

Canvi climàtic, l'Agenda dels drets de les dones, l'Agenda Urbana Espanyola i els 

Pactes globals de migració i refugi assegurant en la seua implementació un enfocament 

de drets humans, de gènere i intercultural. 

29. Crear un Comissionat/a per a les persones Migrants i Refugiades dins del Ministeri 

de Presidència dotat del pressupost necessari i de mecanismes de consulta i participació 

de la societat civil. 

PROPOSTES EN MATÈRIA LEGISLATIVA 

1. El retard en l'aprovació del Reglament d'Asil, que porta quasi deu anys de demora, 

està dificultant aspectes fonamentals per a la seua aplicació, com són la reagrupació 

familiar, les sol·licituds formulades en missions diplomàtiques, l'aplicació dels terminis 

en el procediment en frontera i en els CIE o els criteris en relació amb les raons 

humanitàries. També cal esmenar la falta de desenvolupament de l'article 46 de la Llei 

d'Asil respecte a les persones en situació d'especial vulnerabilitat i la necessitat d'un 

tractament diferenciat, hui dia inexistent. Davant aquesta situació i tenint en compte el 

retard en l'aprovació de la reforma del SECA, és urgent la trasposició de les Directives 

de procediments, reconeixement i acolliment a la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, 

reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.  

2. Retirar la Disposició Addicional Dècima de la Llei d'Estrangeria, que posa en greu 

risc el dret d'asil al no contemplar el procediment i les garanties degudes sota les quals 

es durà a terme la nova figura del “rebuig en frontera”. A l'empara d'aquesta norma, 

moltes persones mereixedores de protecció internacional continuen sent expulsades de 

manera il·legal al Marroc, on la seua vida corre perill, sense tindre accés al procediment 

d'asil. Això és una greu vulneració de la normativa europea i internacional. 
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3. Aprovació de la Llei Integral de Protecció i Assistència a les Persones Víctimes de 

Tràfic d'Éssers humans. 

4. Aprovació de la Llei Integral d'igualtat de tracte i no discriminació i creació d'un 

òrgan independent per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació dotat de recursos 

suficients per a l'atenció, acompanyament i reparació de víctimes de discriminació, així 

com per al treball de vigilància i incidència sobre polítiques i agents discriminatoris de 

diferent caràcter i àmbit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


