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Fotografia de portada: Algunes de les més de 200 persones que navegaven a bord d’una balsa punxada davant les costes de Líbia, al 
setembre de 2017, i que van ser rescatades per la missió Maydayterraneo. © CEAR / Gabriel Tizón.

Un subsaharià s’esvaeix després de sis hores pujat a la valla de Ceuta. Aquesta persona finalment va ser retornada junt a un grup de 
12 que intentaven arribar a Espanya. © CEAR / Antonio Sempere.
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1. Introducció

Centenars de persones refugiades rohingya fan cua per rebre menjar al camp de Balukhali, al sud de Bangladesh. © CEAR / Olmo Calvo.



El setzè Informe anual de la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado (CEAR) ana-
litza la situació de les persones refugiades 
al món, a la Unió Europea i, principalment, 
a Espanya, al llarg de l’any passat. A 30 de 
juny de 2017, segons dades de l’ACNUR, 
hi havia més de 70 milions de persones 
desplaçades de manera forçada a causa 
dels conflictes, la persecució i la violència. 
Es tracta del major èxode registrat mai, 
que té al Pròxim Orient, l’Àfrica subsaha-
riana i països asiàtics com l’Afganistan 
o Myanmar les seves principals regions 
d’origen. Ja afecta a una de cada cent 
persones. 

Una part d’elles busca refugi en països de 
la UE, però es troba amb unes fronteres 
europees eriçades de murs visibles i invisi-
bles que restringeixen l’accés a la protec-
ció internacional i són l’escenari de greus 
violacions dels drets humans. L’any pas-
sat, més de tres mil persones van perdre la 
vida en la travessia del Mediterrani, la ruta 
migratòria més perillosa del planeta.

El 2017, Espanya va registrar el major 
nombre de sol·licitants de protecció inter-
nacional des de l’aprovació de la primera 
Llei d’Asil el 1984: 31.120. Tanmateix, el 
percentatge de persones que finalment 
van rebre una resposta positiva es va re-
duir  gairebé a la meitat respecte al 2016. I 
el sistema de protecció internacional, tant 
en allò que es refereix a la tramitació de les 
sol·licituds com als programes d’acollida i 
inclusió, està col·lapsat. A finals de febrer 
de 2018, 42.025 persones esperaven la re-
solució del seu expedient, la resposta que 
condicionarà el seu present i el seu futur.

Un any més, CEAR expressa la seva pre-
ocupació per l’augment del desplaça-
ment forçat al món, pel retrocés del dret 
d’asil a la UE i pel compromís insuficient 
d’Espanya i d’Europa, en general, amb les 
persones refugiades •
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2. Les persones 
refugiades al món

L’agreujament dels conflictes a Síria, Sudán del Sud, 
la República Centreafricana, Afganistan o la Repú-
blica Democràtica del Congo, la repressió contra la 
minoria rohingya a Myanmar, l’interminable èxode del 
poble palestí, agreujat per la creixent espiral de vio-
lència i la situació a Colòmbia expliquen la diàspora 
que no para de crèixer. Segons les dades d’ACNUR, 
a 30 de juny de 2017 ja hi havia a tot el món més de 
68,5 milions de persones desplaçades de forma for-
çada. Això suposa un increment del 9% (1,9 milions 
de persones refugiades i 4,6 milions de desplaça-
des internes) el primer semestre de 2017 en relació 
a l’anterior. A finals de 2016, 65,6 milions de perso-
nes havien hagut d’abandonar les seves llars a cau-
sa de la persecució, els conflictes, la violència o les 
violacions dels drets humans. D’aquestes, 22,5 mi-
lions són persones refugiades, 40,3 milions persones 
desplaçades dins de les fronteres del seu país i 2,8 
milions sol·licitants de protecció internacional. A més 

a més, hi havia almenys 3,2 milions d’apàtrides en 
75 països, tot i que l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides estima que podria haver-ne fins a 10 milions. 
Totes aquestes xifres en conjunt descriuen la mag-
nitud del major èxode mai registrat, que ja afecta a 
l’1% de la població mundial.

Una part significativa de les persones refugiades veu 
Europa com un lloc on trobar protecció i seguretat 
per a intentar reconstruir les seves vides. Tot i així, 
la progressiva impermeabilització de les fronteres 
i l’aposta per mesures cada cop més contundents 
d’externalització del control de les migracions ha 
convertit la travessia del Mediterrani en la més peri-
llosa del planeta. El 2017, més de tres mil persones 
van perdre la vida a les seves aigües quan navegaven 
cap a les costes europees •

Betty, una refugiada de Sudan del Sud, mestre de professió, que viu a l’assentament de Kakuma, a Kenya. 
© ACNUR / Georgina Goodwin.
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3. Europa i les persones 
refugiades  

El 2017 va ser un altre any malgastat per les institu-
cions i els governs europeus per a definir una política 
de migració i asil comú realment compromesa amb 
les persones refugiades i respectuosa amb els com-
promisos internacionals adquirits. Els líders europeus 
van marginar aquestes matèries i van posposar les 
decisions rellevants en les successives cimeres de 
caps d’Estat i de Govern. El creixement de les forces 
xenòfobes i la seva influència en les decisions de no 
pocs governs (principalment a l’Europa oriental) així 
com la convicció, instal·lada en els centres del poder 
comunitari, que el moment més agut de la mal ano-
menada crisi dels refugiats ja ha passat, no ajuden a 
avançar cap a aquest objectiu. En el 2017, es va con-

cloure els programes de reassentament i reubicació, 
amb un fracàs evident respecte als objectius que els 
governs varen assumir en el 2015.

En el 2017, el nombre de persones que van sol·licitar 
protecció internacional en la UE (704.625) es va reduir 
quasi a la meitat respecte a l’any 2016 (1.259.265) y 
2015 (1.321.600), a causa de les polítiques de tanca-
ment de fronteres. Seguint el controvertit Acord UE-
Turquia de març de 2016, el febrer de 2017 la Unió 
Europea va subscriure un conveni amb Afganistan 
per a promoure el retorn “voluntari” de persones re-
fugiades, del qual el seu Pla Operatiu roman protegit. 
Un mes després, es va anunciar el EU Action Plan 

A causa de la saturació del centre de recepció de Vathy, a l’illa grega de Samos, algunes famílies s’hi han instal·lat en un camp d’oliveres 
pròxim. © ACNUR / Yorgos Kyvernitis.



Una parella celebra haver estat salvada en el Mediterrani a bord el Golf Azzurro, vaixell de rescat de l’ONG catalana ProActiva Open Arms.  
© CEAR / Anna Surinyach.

on Return, que suggereix a altres Estats membres 
mesures per a accelerar els procediments de retorn i 
millorar la col·laboració amb els països d’origen amb 
aquesta mateixa finalitat. En conseqüència, la peri-
llositat de les rutes migratòries cap a Europa segueix 
creixent i les fronteres s’han convertit en escenaris 
de greus violacions de drets humans. 

En aquest context, és especialment preocupant la 
recent criminalització d’aquelles persones i organit-
zacions que defensen els drets de les persones mi-
grants i refugiades. Un exemple d’aquest fet va ser 
l’aprovació, per part del Govern italià, del Codi de 
Conducta per a Operacions en el Mediterrani l’agost 
de 2017, que posa èmfasi en qüestionar el paper de 
les ONG que operen allà. Pel que fa a la situació a 
Grècia, persisteix la desprotecció de milers de per-
sones refugiades i és especialment greu a les illes. 
Sota el paraigua de l’acord subscrit amb Turquia, 
cinc illes gregues s’han convertit en llocs de confina-
ment per aquells que hi han sol·licitat protecció inter-

nacional, que han d’esperar allà mateix la resolució 
del seu expedient. 

Per últim, la difusió de notícies falses i d’un discurs 
xenòfob i racista a través d’Internet va acabar de se-
gellar el retrocés del dret d’asil a la UE. El punt de 
partida va ser el que va succeir a Colònia la nit del 
31 de desembre de 2015 i les mentides sobre la par-
ticipació de persones refugiades. Des d’aleshores, 
després de cada atemptat terrorista, les falsedats 
difoses han crescut exponencialment per a convertir 
en sospitoses pel seu origen i per les seves creences 
religioses a les persones migrants i refugiades, prin-
cipalment a les d’origen de majoria musulmana, així 
com la criminalització de la solidaritat que exercei-
xen les ONG •
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Rescat per part de Salvament Marítim d’una patera amb 61 persones, que van ser traslladades al port de Màlaga el 15 de juny de  
2017. © Salvamento Marítimo.

SOL·LICITANTS D’ASIL A LA UNIÓ EUROPEA



SOL·LICITANTS D’ASIL PER NACIONALITAT A ESPANYA

4. Les persones refugiades a 
Espanya  

En el 2017, Espanya va rebre a més sol·licitants de pro-
tecció internacional que cap altre any des de l’aprovació 
de la primera Llei d’Asil l’any 1984: 31.120. Per primera 
vegada, va ocupar el sisè lloc entre els països de la UE 
que més sol·licitants van atendre, fins i tot per davant 
d’altres països amb tanta tradició d’asil com Suècia, però 
alhora va quedar molt lluny dels primers llocs, ostentats 
per Alemanya (222.569), Itàlia (128.850) i França (98.635). 

Veneçuela, amb 10.355, va ser, de nou, el país d’origen 
amb un major nombre de sol·licitants, tot i que, de les 
1.545 sol·licituds de persones d’aquest país que l’OAR 
va resoldre, només 15 van aconseguir l’estatut de re-
fugiat. La resta van obtenir una resolució denegatòria. 
En el cas de Síria, el segon país d’origen, el nombre de 

sol·licitants va passar de 2.975 al 2016 a 4.225. Un any 
més, van ser molt poques les persones que van acon-
seguir l’estatut, tan sols 20, tot i les proporcions de la 
guerra que ha devastat aquest país, però també és cert 
que 3.460 van obtenir la protecció subsidiària i 150 una 
resposta negativa, incomprensible tenint en compte la 
situació d’aquest país. 

Si bé l’any 2017 Espanya va atorgar l’estatut de refugiat a 
295 persones (la xifra més alta des de l’any 1994), el per-
centatge de les que van rebre algun tipus de protecció 
internacional va caure quasi la meitat respecte de l’any 
2016, en passar del 67% al 35%, i de la mateixa manera, 
va quedar clarament per sota de la mitjana de la Unió 
Europea (45).

4.1 LES OMBRES D’UNES DADES HISTÒRIQUES
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L’any 2017, CEAR va continuar la seva actuació com a part en la causa oberta arrel de la tragèdia ocorreguda en la platja del Tarajal el 
febrer del 2014, en la qual almenys quinze persones migrants van morir ofegades. El 26 de gener del 2018 el Jutjat de Primera Instància 
i Instrucció núm. 6 de Cueta va firmar la interlocutòria per la qual arxivava la causa i ho va notificar a les parts tres dies després. L’1 de 

febrer del 2018, CEAR va interposar un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Ceuta 
davant l’audiència Provincial de Cadis. 

En aquesta mateixa data Hervé, un dels supervivents d’aquella tragèdia, va trencar el seu silenci. Aquest jove camerunès tenia 22 anys quan el 
6 de febrer del 2014 va intentar arribar al territori de la UE a través de la platja del Tarajal. Tot i que no sabia nedar, va ser un dels primers entre 
el grup d’aproximadament dues-centes persones, en llançar-se a l’aigua per superar l’espigó que separa el territori marroquí de l’espanyol. 
“Quan ens vam llençar, la policia que estava a sota va començar a llençar gas lacrimogen, que va començar a fer escuma i va ofegar a molts 
dels meus companys”. 

Un any després, l’abril del 2015, va aconseguir arribar a Tarifa en una embarcació petita. “Coneixia a tots els que van morir, eren els meus 
amics, ja que vam compartir molt de temps junts, quasi tres anys al Marroc, un temps en el qual ho vam intentar a vegades per l’aigua, a 
vegades per la tanca intentar entrar al territori espanyol. (...) per ara, em sento una mica millor en testificar, perquè és com si fos un homenatge 
a ells, i penso que amb la justícia potser es podrà reparar als pares. Perquè els seus pares esperen alguna cosa, no ho sé, potser una cara 
de misericòrdia, una carta d’excusa d’Espanya, pel que van fer als seus fills. (...) És el que crec i el que vull és que es faci justícia”. Hervé 
compte amb el suport de CEAR, que el va assistir en la presentació de la seva sol·licitud de protecció internacional. El seu cas resta pendent 
de resolució • 

La tragedia del Tarajal continua…

RESOLUCIONS FAVORABLES I DESFAVORABLES A ESPANYA
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Un altre aspecte especialment preocupant, que també va 
merèixer l’atenció del Defensor del Poble, és l’acumulació 
de sol·licituds de protecció internacional pendents de re-
solució. A finals de febrer del 2018 eren ni més ni menys 
que 42.025 les persones afectades, una altra xifra rècord 
en terminis històrics, principalment naturals de Veneçue-
la, 14.995, Ucraïna, 4.645, Colòmbia, 3.375, i Síria 2.680. 

Per últim, és necessari alertar sobre les esperes perllon-
gades per a formalitzar la sol·licitud de protecció inter-
nacional dins del territori espanyol, que l’any passat van 
arribar a una mitjana de cinc mesos, quelcom que té pès-
simes conseqüències per a les persones •



Rescat d’onze persones (entre elles, dos possibles menors) que van ser traslladades a Cartagena després de ser localitzada la patera per 
l’avió de Salvament Marítim. © Salvamento Marítimo.

Després d’Italia i Grècia, Espanya va ser el tercer país 
de la Unió Europea amb un major nombre d’arribades 
de persones migrants a les seves costes l’any 2017, 
principalment a les províncies de Cadis i Almeria. Tal 
com ha exposat CEAR al seu informe Refugiats i 
migrants a Espanya: els murs invisibles rere la frontera 
sud (fet públic al gener del 2018 després d’un exhaustiu 
estudi al terreny), la resposta en l’arribada d’aquestes 
persones va estar caracteritzada per la improvisació i la 
falta de coordinació, així com pels buits tan greus com 
la falta d’informació sobre el dret a sol·licitar protecció 
internacional, la no identificació de víctimes del tràfic 
d’éssers humans amb fins d’explotació i la detenció de 
menors. 

Pel que fa a Ceuta i Melilla, un any més, els CETI van 
haver d’acollir a moltes més persones del que pot 
aguantar la seva capacitat, també van continuar les 
anomenades “devolucions en calent” de persones 
interceptades darrere el perímetre de la frontera, ja en 
territori espanyol. Una pràctica absolutament il·legal, 
tal com ho va assenyalar el Tribunal Europeu de Drets 
Humans en la seva sentència del 3 d’octubre de 2017 
en el cas N.D. i N.T. contra Espanya.

Tanmateix, tot i la jurisprudència dels darrers anys, 
va persistir la prohibició de les persones sol·licitants 
de protecció internacional a poder-se traslladar a la 
Península una vegada feta l’admissió a tràmit de la seva 
sol·licitud. És importar indicar que la feina realitzada per 

CEAR i la jurisprudència existent en aquesta matèria 
han servit de suport en les reivindicacions per la llibertat 
de moviment en les illes gregues, on milers de persones 
sol·licitants d’asil es troben atrapades. 

Per una altra part, va augmentar de manera 
considerable el nombre de sol·licitants en l’aeroport de 
Madrid-Barajas. D’aquesta manera va quedar patent 
el col·lapse del sistema d’asil, ja que en el 14,2% dels 
casos atesos pel Servei Jurídic de CEAR, l’admissió 
a tràmit es produeix perquè l’OAR no va comunicar la 
seva resolució en el termini legalment establert. A més 
a més, tal com va constatar el Defensor del Poble, les 
dependències de la Terminal 1 de l’aeroport destinades 
a acollir a les persones que sol·liciten protecció 
internacional i el personal amb el qual compten no són 
els adients, especialment en el cas de nens i nenes, les 
dones embarassades i les persones malaltes. 

La situació en els Centres d’Internament d’Estrangers 
i dels polissons que arriben als ports espanyols va 
continuar sent un especial motiu de preocupació per a 
les organitzacions de defensa dels drets humans. Tot i la 
mobilització de la societat civil i el suport pel tancament 
per part d’institucions públiques d’àmbit municipal o 
autonòmic, el Govern va anunciar l’obertura de tres 
nous CIE i va apostar per reforçar un model que priva 
de llibertat als éssers humans que només han comès 
una falta administrativa. •

4.2 DE LA FRONTERA SUD A L’AEROPORT DE BARAJAS, ELS CIES I ELS POLISSONS
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La falta de compliments dels terminis establerts en la 
llei per les resolucions dels expedients i l’endarreriment 
de les cites per a formalitzar les sol·licituds ha originat 
el col·lapse del sistema d’asil a Espanya, així com les 
dificultats de nombroses persones sol·licitants de pro-
tecció internacional per accedir al Sistema d’Acollida 
i Integració (SAI), malgrat que aquest va duplicar les 
seves places des de les quatre mil de desembre de 
2016 a les més de vuit mil dotze mesos després. La 
insuficient disponibilitat de places del SAI, va tensar, 
per una altra banda, l’adequació entre les necessitats 
de les persones sol·licitants i la plaça concedida, i es 
van realitzar assignacions sense tenir en compte les 
xarxes de suport de les persones interessades. 

L’experiència de la persecució i de l’exili, així com la 
incertesa mentre esperen la resolució de la sol·licitud, 
tenen un impacte duríssim en la salut mental de les 
persones refugiades. Detencions, tortures, violències, 
abusos, violacions dels drets humans, tant en el país 
d’origen com durant el desplaçament, configuren en-
tre aquestes persones quadres d’estrès, processos de 

dol, ansietat, depressió o estrès posttraumàtic. Tot i 
que el SAI va incorporar l’enfortiment dels equips psi-
cosocials de les entitats, les necessitats per tractar la 
recuperació de la salut mental i el benestar psicosocial 
de les persones sol·licitants i refugiades va augmentar 
de manera considerable. Això fa molt difícil la recons-
trucció del projecte vital de moltes d’aquestes perso-
nes en els terminis que marca el SAI. 

El context socioeconòmic general i les característiques 
del procediment d’asil tampoc ajuden, ni de bon tros, 
a assolir aquest objectiu. L’encariment dels habitatges 
de lloguer i les exigències per la firma del contracte, 
les dificultats per accedir a un lloc de treball en condi-
cions dignes, la incertesa que acompanya la prolonga-
da i sinuosa instrucció de la sol·licitud en un país que 
l’any 2017 va denegar la protecció internacional a dos 
de cada tres persones o els obstacles per accedir a 
les ajudes socials d’àmbit autonòmic un cop finalitzar 
el període d’estància en el SAI, defineixen un horitzó 
molt complex per la inclusió a Espanya. •

4.3 L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ: DESAFIAMENTS PENDENTS 

Sol·licitants d’asil durant les classes 
d’espanyol impartides al centre 

d’acollida de CEAR de Getafe (Madrid).
 © CEAR / Carmen Álvarez.



VINT PROPOSTES PER ENFORTIR EL COMPROMÍS AMB LES 
PERSONES REFUGIADES

Les següents propostes estan orientades a promoure canvis institucionals i normatius per a la millora de la protecció 
internacional a Espanya, així com el respecte i garantia dels drets de les persones sol·licitants d’asil, refugiades, apàtrides 
i necessitades de protecció internacional.
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PROPOSTES DE MILLORA DE 
L’ACTUACIÓ DE LES AUTORITATS 
GOVERNAMENTALS

1. Establir les mesures necessàries per a garantir el respecte 
dels drets humans en el control de les fronteres i impedir 
la pèrdua de vides humanes en aquestes, prestant especial 
atenció a l’increment de persones mortes en el darrer any 
quan intentaven arribar a les costes espanyoles.

2. Adoptar un Pla d’Acció a escala estatal per a donar una 
resposta adient a l’increment d’arribades de persones 
migrants i refugiades a les costes espanyoles, en el qual 
s’inclogui un protocol unificat d’actuació que serveixi per a 
millorar la gestió de les arribades per via marítima, assegurar 
la identificació de necessitats de protecció i derivar als 
canals de protecció adient. De la mateixa manera, aquest 
Pla ha d’incloure una dotació pressupostària que permeti 
incrementar els mitjans materials i humans existents.

3. Garantir l’accés a la informació i al procediment de 
protecció internacional de forma adient i individualitzada 
en els punts de les fronteres marítimes i terrestres. De la 
mateixa manera, s’ha d’assegurar l’accés a l’assistència 
lletrada i interpretació des del moment de l’arribada, així 
com una identificació adequada i primerenca de persones 
amb necessitats especials, abans de la seva posada a 
disposició de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb 
el fi d’assegurar un tractament apropiat d’aquestes.

4. Adoptar mesures d’identificació i protecció efectiva de 
víctimes del tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació, 
amb la participació i assistència d’equips multidisciplinaris 
junt amb l’aplicació d’un enfocament centrat en la protecció 
de les víctimes.

5. Garantir una adequada protecció de les nenes i nens en 
els llocs fronterers i territoris, evitant que siguin detinguts 
sota cap circumstància i assegurant una adient identificació 
d’aquelles i aquells no acompanyats, així com l’aplicació de 
proves adequades de determinació de l’edat.

6. Reconèixer la persecució per “maras” i “pandillas” en 
Centreamèrica com a motiu de concessió de protecció 
internacional, d’acord amb les sentències de l’Audiència 
Nacional.

7. Garantir uns estàndards de qualitat adequats en el 
procediment, evitant entre d’altres qüestions, que es 
produeixin dilatacions excessives tant en la formalització 
de la sol·licitud com en la resolució d’aquesta. En aquest 
sentit, és urgent concloure la instrucció dels més de 42.025 
expedients que pateixen reiterats endarreriments de manera 
injustificada.

8. 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.

9. Eliminar l’exigència de visat de trànsit per a les persones 
originàries de països en conflicte, com Síria, o on la seva 
població pateixi greus violacions de drets humans.

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 i 
garantir cessament de les devolucions il·legals de persones 
que arriben a les fronteres espanyoles.

11. Garantir l’accés físic a les ambaixades espanyoles en 
situació de seguretat dels familiars als quals s’estén la 
protecció internacional i el tractament correcte a aquests 
per part de tot el personal de les missions diplomàtiques. 

12. Valorar en la instrucció de l’expedient d’extensió familiar 
el contingut de l’expedient de sol·licitud de protecció 
internacional del titular de la protecció i comunicar per escrit 
a la persona titular la protecció internacional i a l’advocada o 
advocat actuant la recepció de la documentació presentada 
en les ambaixades i l’assignació del número d’expedient  
d’extensió familiar.
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13. Per a la valoració de l’extensió familiar, establir criteris 
uniformes per a l’acreditació de la relació de parentesc 
i, en tot cas, dependència o existència de convivència 
prèvia. Aquests criteris han de ser adaptats a les realitats 
socioculturals dels països d’origen i residència dels 
familiars i a les condicions de seguretat d’aquests. També 
és necessari establir a priori els criteris sobre els casos en 
què es van requerir proves d’ADN (per nacionalitat, per falta 
de documentació d’identitat, per falta de documentació de 
parentesc...), per així agilitzar la seva realització des d’un 
inici.

14. Eliminar els límits a l’extensió familiar no previstos en 
la llei i que han originat que hi hagin sol·licituds d’extensió 
presentades fa anys i, que alhora, fa que no s’estiguin 
instruint i agilitzant la tramitació d’expedients d’extensió 
familiar que, actualment, es demoren més d’un any tant en 
l’OAR com en les ambaixades. Això és incompatible amb el 
principi de reagrupació familiar, el dret a la vida en família 
i al principi humanitari d’ajuda que les persones refugiades 
reconstrueixin la seva vida en el país de destí. 

15. Defensar una posició garantista en les negociacions de la 
reforma del Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA) perquè no 
suposi un retrocés en els drets de les persones sol·licitants 
d’asil i refugiades.

16.  Garantir l’articulació d’un sistema d’acollida flexible i 
sostenible que asseguri 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 atendre a persones amb 
necessitats especials.  

17. Dissenyar polítiques de protecció social de les persones 
sol·licitants de protecció internacional i refugiades tenint en 
compte la taxa de desocupació en aquesta població, la taxa 
de persones en risc de pobresa i exclusió social i la valoració 

dels recursos existents, contemplant de forma necessària 
un increment del pressupost actual destinat al sistema 
de protecció social amb el fi de garantir una protecció 
adequada i eficaç. També és fonamental garantir el disseny 
i implementació de plans d’integració, convivència, igualtat 
i no discriminació.

18. Evitar que la incertesa política afecti l’agenda d’asil i 
a les persones refugiades i prevenir la seva criminalització 
en el discurs polític en les pròximes eleccions europees, 
autonòmiques i locals.

PROPOSTES EN MATÈRIA LEGISLATIVA

19. L’aprovació del Reglament d’Asil, que porta quasi nou 
anys de demora, amb la consideració de les aportacions 
ja realitzades per les organitzacions no governamentals 
especialitzades. Aquest endarreriment està dificultant 
greument aspectes molt importants per a la seva 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 i els criteris en relació 
amb les raons humanitàries. També és necessari solucionar 
la falta de desenvolupament de l’article 46 de la Llei d’Asil 
respecte a les persones en situació d’especial vulnerabilitat 
i la seva necessitat d’un tractament diferenciat, avui dia 
inexistent.

20. Retirar la Disposició Addicional Dècima de la Llei 
d’Estrangeria, que posa en greu risc el dret d’asil, ja que 
no contempla el procediment i les garanties degudes sota 
les quals es portaria a terme la nova figura del “rebuig en 
frontera”. A l’ampere d’aquesta norma, moltes persones 
mereixedores de protecció internacional segueixen sent 
expulsades de manera il·legal al Marroc, on la seva vida 
corre perill, sense tenir accés al procediment d’asil. Això és 
una greu vulneració de la normativa europea i internacional.

Imatge de la ciutat siriana de Mossul, destruïda per la guerra que va iniciar-se al 2011. © CEAR / Tommy Trenchard. Panos Pictures.



Presentem el nostre setzè informe anual en un 
moment crucial per al dret d’asil i les persones refu-
giades, ja que, a 30 de juny de 2017, hi havia al món 
més de seixanta-vuit milions de persones desplaça-
des de manera forçada. Estem davant l’èxode més 
gran que ha conegut la història de la humanitat.

 L’agudització dels conflictes a Síria, Sudan del 
Sud, República Centreafricana, Afganistan o Repú-
blica Democràtica del Congo, així com la repressió 
contra la minoria rohingya a Myanmar, que no deixa 
de créixer, i el llarg exili del poble palestí, agreujat 
per la recent espiral de violència, configuren un es-
cenari mundial que exigeix un compromís major i 
més decidit amb la defensa del dret d’asil i amb la 
protecció de les persones refugiades (...) 

L’any 2017, 31.120 persones van sol·licitar pro-
tecció internacional a Espanya, i és, amb molta di-
ferència, la xifra més elevada a la qual s’ha arribat 
en un any. Per primera vegada, estem entre els sis 
països de la Unió Europea que van atendre més 
sol·licituds i, tot i que el Govern va concedir l’estatut 
de refugiat a 595 persones (la més elevada des del 

1994, en plena guerra de l’ex-Iugoslàvia), ens pre-
ocupa molt la sensible disminució del percentatge 
de resolucions positives: si en el 2016 el 67% de les 
persones amb un expedient resolt van aconseguir 
o bé l’estatut o bé la protecció internacional, l’any 
passat aquest percentatge es va reduir a quasi la 
meitat, al 35% (...) 

El desafiament que fa quasi quaranta anys va 
donar sentit al naixement d’aquesta organització 
segueix més vigent que mai. El món ha canviat fins 
a extrems que no podem concedir, però hi ha mi-
lions de persones en els cinc continents que fugen 
de guerres, de la persecució, de la violència, de les 
violacions dels drets humans, dels efectes del can-
vi climàtic... Quasi sempre romanen atrapades en 
les regions limítrofs, davant la inexistència de vies 
legals i segures per a accedir a la protecció interna-
cional en un país d’acollida que els ofereixi majors 
garanties per a la reconstrucció de les seves vides...

Persones refugiades rohingya creuen la frontera entre Myanmar i Bangladesh el 9 d’octubre de 2017. © ACNUR / Roger Arnold.

del pròleg de Carlos Berzosa, 
president de CEAR
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