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Com fer ús d’aquest diccionari

Terminologia
Cadascun dels termes recollits en aquest diccionari fa referència a l’accepció relacionada amb l’asil.

Referències creuades
Dins de les defi nicions s’han utilitzat tres tipus de referències creuades:

- Les que indiquen, mitjançant un asterisc, que una paraula (o grup de paraules) es pot trobar defi nida en el 
diccionari:

· Exemple: “També s’incorpora el procediment d’inadmissió a tràmit*, un canvi 
  que provocarà perjudicis (...)”.

- Les que indiquen que una paraula (o grup de paraules) es considera essencial per a la comprensió del terme 
defi nit:

· Exemple: (Veure: “Procediment d’inadmissió a tràmit”).

- Les que indiquen que una paraula (o grup de paraules) es considera interessant en relació al terme defi nit:

· Exemple: (Veure també: “Procediment d’inadmissió a tràmit”). 

Bibliografia emprada
Al fi nal de cada defi nició apareix una referència numèrica que indica la bibliografi a emprada en relació al terme, i que 
pot consultar-se en les pàgines de Bibliografi a i fonts:

· Exemple: Bibliografi a emprada: 6 i 72

Bibliografia essencial
Al fi nal d’alguns termes es relaciona amb publicacions (informes, legislació o convencions internacionals) d’especial 
interès pel coneixement de la situació de les persones refugiades:

· Exemple: 
Bibliografi a essencial.

UNHCR (ACNUR) publica cada any (en el segon semestre) l’informe GLOBAL
REFUGEE TRENDS, en el què recull les dades facilitades (...). 
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Entrades per temes
Refugi (concepte i motius)

- Agent de persecució 16
- Convenció de Ginebra de 1951 30
- Convenció de l’OUA per la que es regulen els aspectes 
  específi cs dels problemes dels refugiats a Àfrica 31
- Declaració de Cartagena sobre els Refugiats 37
- Gènere 53
- Grup Social 54
- Dones refugiades i desplaçades 42
- Nacionalitat 71
- Opinions polítiques 75
- Persecució 80
- Persecució per motius de gènere 81
- Polissó 82
- Protocol de Nova York de 1967 89
- Raça 91
- Refugiat 93
- Refugiats mediambientals 94
- Religió 95

Desplaçament (concepte i motius)

- Autorització de residència i treball 20
- Estatut de protecció complementària o subsidiària 47
- Desplaçat 38
- Desplaçat intern 38
- Desplaçament urbà 39
- Estatut de desplaçat 46
- Principis rectors dels desplaçaments interns 85
- Protecció temporal 88
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Apatrídia (concepte i motius)

- Apàtrida 17
- Autorització de residència i treball 20
- Apàtrides 17
- Cessament de l’Estatut d’Apàtrida 26
- Convenció per a reduir els casos d’Apatrídia 32
- Convenció sobre l’Estatut d’Apatrídia 32
- Estatut d’Apàtrida 45

Menors

- Menor 65
- Menors no acompanyats 65
- Menors refugiats i desplaçats 66
- Menors sol.licitants d’asil 67
- Nens soldat 71

Salut mental

- Dol migratori 41
- Estrès posttraumàtic 47
- Síndrome de Ulisses 99

Protecció internacional

- Asil 18
- Asil polític 19
- Dret Internacional Humanitari 37
- Estatut d’Asil 46
- Estatut de protecció complementària o subsidiària 47 
- Exili 48
- No devolució (Non refoulment) 72
- Permanència per raons humanitàries 80
- Prima facie 84
- Refugiat sur place 94
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Dret d’asil

- Admissió 16
- Asil en ambaixada 18
- Asil en frontera 18
- Asil en territori 18
- Autorització de residència i treball 20
- Persones refugiades 23
- Titulars d’estatuts complementaris 47
- Autorització de treball 21
- Autorització de treball de les persones sol·licitants d’asil 21
- Autorització provisional de residència 21
- Cèdula d’inscripció 24
- Cessament de l’Estatut de Refugiat 26
- Denegació d’asil 37
- Document (o títol) de viatge 41
- Expedient d’expulsió 48
- Expulsió 48
- Extensió familiar de l’asil 48
- Inadmissió a tràmit 57
- Llei d’asil (i reglament) 61
- Dones sol·licitants d’asil 43
- Ofi cina d’estrangers 75
- Permís de residència 80
- Procediment d’asil 86
- Procediment d’inadmissió a tràmit 86
- Reagrupació familiar 91
- Rebuig en frontera 91
- Sortida obligatòria 99
- Sol.licitant d’asil 101
- Sol.licitud d’asil 101
- Sol.licitud d’asil per via diplomàtica 101
- Targeta groga 103
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Terminologia jurídica relacionada

- Assistència jurídica gratuïta 19
- Assistència lletrada 19
- Contenciós-administratiu 30
- Expedient 48
- Fase d’instrucció 51
- Instrucció de l’expedient 57
- Proposta de resolució 88
- Recurs 92
- Recurs contenciós-administratiu 92
- Reexamen 93
- Resolució 96
- Silenci administratiu 99

Solucions duradores 

- Amnistia 17
- Reassentament 91
- Repatriació 95
- Repatriació voluntària 95
- Repatriació voluntària espontània 96
- Repatriació voluntària organitzada 96
- Repatriat 96
- Retornat 96
- Retorn 97
- Retorn amb dignitat 97
- Retorn amb seguretat 97
- Solucions duradores 101

Moviments internacionals

- Globalització neoliberal 53
- País d’acollida 79
- País d’origen 79
- País d’origen segur 79
- País segur 80
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- Primer país d’asil 84
- Tercer país segur 103

Ciutadania

- Ciutadania 26
- Convivència 33
- Discriminació 41
- Estat-nació 45
- Estereotips 47
- Formació d’estereotips i prejudicis 51
- Integració 57
- Interculturalitat 58
- Ius sanguinis 59
- Ius soli 59
- Multiculturalitat 68
- Prejudicis 84

Organismes nacionals 

- Comissió Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR) 27
- Direcció General d’Integració dels Immigrants 40
- IMSERSO 57
- OAR 75
- Ofi cina d’Asil i Refugi (OAR) 75

Organitzacions nacionals i internacionals

- Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) 19
- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 27
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 27
- Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) 28
- Comitè Internacional de RESCAT (RESCATE) 29
- ECRE (European Council for Refugees and Exiles) 45
- ELENA (European Network on Asylum) 11
- Organització Internacional per a les Migracions (OIM) 77
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El paper de les Nacions Unides

- ACNUR 15
- Estatut de l’Ofi cina de l’Alt Comissionat 
  de les Nacions Unides per als Refugiats 46
- Organismes d’Obres Públiques i Socors de les Nacions Unides 
  pels Refugiats de Palestina en l’Orient Pròxim (OOPS/UNRWA) 76
- Persones d’interès de l’ACNUR 82
- Reconeixement sota mandat de l’ACNUR 92
- Refugiat per ACNUR 94
- UNRWA 105

Política Europea

- Acord de Schengen 15
- Conveni de Dublín 32
- Conveni europeu per a la protecció dels drets humans 
  i de les llibertats fonamentals 33
- Directiva del Consell Europeu sobre normes mínimes pels 
  procediments que deuen aplicar els Estats membre per a 
  concedir o retirar la condició de refugiat 40
- Espai Schengen 45
- Reglament del Consell Europeu per a la determinació de 
  l’Estat responsable de l’examen d’una sol.licitud d’asil 95
- Schengen 99
- Sistema d’Informació Schengen 100

Centres d’acollida

- Camps de refugiats 23
- Centre d’acollida de refugiats (CAR) 24
- Centre d’acollida temporal (CAT) 24
- Centre de migracions 25
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ACNUR

L’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats va 
néixer al 1950 amb un mandat limitat de tres anys que te-
nia com a objectiu el reassentament de 1,2 milions de refu-
giats europeus víctimes de la Segona Guerra Mundial. Des 
d’aleshores, l’ACNUR ha hagut de renovar el seu mandat 
cada cinc anys per atendre a les persones refugiades. Des de 
la seva formació ha atès a més de 50 milions de persones i 
ha obtingut el premi Novell de la Pau al 1951 i 1981. Les 
seves funcions bàsiques són: protegir a les persones refugi-
ades i desplaçades internes, buscar solucions perdurables 
per a que puguin refer les seves vides i promoure l’adopció 
i aplicació de les normes internacionals amb aquests fi ns. 

A L’Estat espanyol, l’ ACNUR funciona com a un òrgan 
consultiu per a la concessió de l’Estatut d’Asil. És informat 
sobre cadascuna de les sol·licituds per a que emeti un in-
forme favorable o desfavorable a l’admissió a tràmit. (Veu-
re: “procediment d’inadmissió a tràmit”). Un representant 
de l’ ACNUR, amb veu però sense vot, assisteix, a més, a 
les sessions de la Comissió Interministerial d’Asil i Refu-
gi*, que s’ocupa d’elevar una proposta de resolució al Mi-
nisteri de l’Interior.  (Veure també: “Estatut de l’Ofi cina de 
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats” 
i “Persones d’interès de l’ACNUR”).

Bibliografi a emprada: 11 i 77

Acord de Schengen

Es va signar al 1985 amb l’objectiu de treballar en la su-
pressió general de les fronteres comunes de les parts con-
tractants, en origen Alemanya, França, Bèlgica, Luxem-
burg i els Països Baixos. En anys successius, nous Estats es 
van incorporar a l’acord, fi ns que en 1999, amb la signa-
tura del Tractat d’Amsterdam, es va incloure defi nitiva-

L’Alt Comissionat de Nacions Unides pels 
Refugiats:

a. Promou la conclusió i ratifi cació de convenis in-
ternacionals per a protegir a les persones refugia-
des, vetlla per la seva aplicació i proposa modifi -
cacions dels mateixos.

b. Promou mitjançant acords amb els Governs l’exe-
cució de mesures destinades a millorar la situació 
de les persones refugiades.

c. Assisteix a Governs i particulars en els seu esforç 
per a fomentar la repatriació voluntària de les 
persones refugiades o la seva assimilació en noves 
comunitats nacionals.

d. Promou l’admissió de les persones refugiades en 
els territoris dels Estats.

e. Tracta que els refugiats obtinguin permisos per a 
traslladar els seus bens i especialment els necessa-
ris pel seu reassentament.

f. Obté dels Governs informació respecte al número 
i la situació dels refugiats que es troben en els 
seus territoris, i de les lleis i reglaments que con-
cerneixen.

g. Es manté en contacte permanent amb els Governs 
i les organitzacions intergovernamentals interes-
sades.

h. Facilita la coordinació dels esforços de les organit-
zacions privades que s’ocupen del benestar social 
dels refugiats.

Bibliografi a emprada: 54
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ment en l’àmbit de la competència de la Unió Europea.
L’Acord de Schengen* pretén: supressió de les fronteres 
internes dels Estats membre i obligació de controlar les 
fronteres externes d’acord a un estàndard comú; regulació 
comú de les entrades (terra, mar i aire); polítiques úniques 
de visats; defi nició del paper dels transportistes “en la lluita 
contra la immigració clandestina”; estreta cooperació po-
licial i judicial, que inclou una base de dades del Sistema 
d’Informació Schengen (SIS*); aplicació de les disposici-
ons del Conveni de Dublin relatives a les sol·licituds d’asil.

Irlanda i Regne Unit són els únics països de la Unió Europea 
que no l’han adoptat en la seva totalitat i Noruega i Islàndia 
formen part malgrat no ser membres de la Unió Europea.

L’Acord de Schengen vincula migració i delicte i estableix 
el control de les fronteres com a element central per a 
garantir la seguretat dels països membres, sense abastar 
cap tipus de política d’integració dels immigrants ex-
tracomunitaris que viuen a la Unió Europea. Aquestes 
pràctiques de control de frontera, la imposició de visats, 
les sancions contra les companyies aèries i marítimes i 
altres mesures encaminades a la “política de no arribada” 
afecten al dret de qualsevol persona a deixar el seu país 
i el dret de quins pateixen temors fundats de ser perse-
guits pels motius recollits en la Convenció de Ginebra de 
1951* a sol·licitar asil en un país segur.

“Cap a una Europa inclusiva: segons la lògica dels im-
migrants, l’espectacle de la Unió Europea és simplement 
d’un retard considerable, inclús en el debat. S’ha perdut 
l’oportunitat d’incloure’ls en aquest reconeixement ins-
titucional intern de dissociar la ciutadania de la nacio-
nalitat. El que deu alimentar aquests debats és el fet de 
que es disposi d’una base institucional per a legitimar 
l’argument que la nacionalitat d’un Estat ja no es la 
condició sine qua non per a exercir el dret de vot (...)”

Zapata-Barrero, Ricard. Fundamentalismo 
estatal de la UE, en torno a la inmigración. 

Professor titular de Ciències Polítiques. 
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Bibliografi a emprada: 42, 57, 59, 85 i 100

Admissió
(Veure: “Procediment d’inadmissió a tràmit”)

Agent de persecució

Es denomina així al subjecte, grup o entitat, que posa en 
perill la vida o llibertat d’una persona per la seva raça, 
religió, nacionalitat, per la seva pertinença a un deter-
minat grup social o per les seves opinions polítiques. La 
persecució sol ser el resultat de l’actuació de les autoritats, 
bé perquè la porten de manera directa o indirecta, l’or-
denen, la toleren o es neguen a donar protecció a qui les 
pateixen.

La Convenció de Ginebra de 1951 té com a objectiu prote-
gir a les víctimes de la persecució amb independència de que 
l’agent perseguidor sigui o no estatal, però la interpretació 
dels Estats sol ser més restrictiva, degut a que solen conside-
rar que la persecució deu ser governamental, i per governa-
mental entenen només les que porten a terme les autoritats 
del país d’origen i no les que ordenen, promouen o toleren.

La Llei d’Asil en el seu Article 13 que els Agents de perse-
cució o causants de danys greus podran ser, “entre altres”:

- L’Estat
- Partits o organitzacions que controlen l’Estat o una 
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part considerable del seu territori.
- Agents no estatals, si pot demostrar-se que els 

agents mencionats –incloses les organitzacions in-
ternacionals- no poden o no volen proporcionar 
la protecció contra la persecució o els danys greus.

Bibliografi a emprada: 77 i 91

Amnistia

Garantia jurídica que eximeix a una persona o a un grup 
de persones de la seva responsabilitat per crims o delictes 
personals o polítics. La supressió dels efectes i sancions 
que constitueix l’amnistia es realitza per disposició legal. 
L’amnistia pot contribuir a afavorir la repatriació volun-
tària dels refugiats quan es respecta i s’aplica degudament.

Bibliografi a emprada: 13

Apàtrida

Persona que no disposa de nacionalitat al no ser considerada 
nacional per cap Estat. Aquesta situació pot donar-se quan 
la persona mai ha tingut nacionalitat – no se li va atribuir al 
néixer- o bé perquè ha perdut la seva nacionalitat sense ad-
quirir una altre. Una de les principals causes de la apatrídia 
és la desintegració dels Estats, però també pot ser el resultat 
d’una legislació defi cient o dels procediments que regulen 
el matrimoni i el registre de naixements. En ocasions, els 
Governs promouen lleis que discriminen a sectors sencers 
de la població o es mostren poc inclinats a reconèixer la ciu-
tadania a determinats grups ètnics. No s’ha de confondre la 
no documentació de l’estranger amb l’apatrídia.

Després de la desaparició de la Unió Soviètica, la descom-
posició de Iugoslàvia i la divisió de Txecoslovàquia, els 

nous Estats van establir els seus propis criteris de ciutada-
nia. A Àfrica, moltes de les persones que van ser expulsa-
des de Mauritània, com a conseqüència d’enfrontaments 
interètnics, romanen a Senegal al ser qüestionades les seves 
peticions de ciutadania per les autoritats mauritanes. El 
mateix els ha ocorregut a molts kurds que han viscut sem-
pre en el nord de Síria. 

La Declaració Universal de Drets Humans recull la na-
cionalitat com a un Dret Humà fonamental del que no 
es pot privar a les persones arbitràriament. La Conven-
ció sobre l’Estatut dels Apàtrides*, feta a Nova York al 
1954, i la Convenció per a reduir els casos d’apatrídia 
de 1961 són els instruments internacionals que defenen 
l’apatrídia i promouen la protecció de qui la pateixen. No 
obstant això, l’apatrídia es continua abordant cas per cas.
Els drets de les persones apàtrides: (Veure: Estatut d’Apà-
trida”).

“La Secció Consular de l’Ambaixada de la Federació 
de Rússia a Madrid certifi ca que X ha nascut el dia 
X en el poble de M.Kasim (regió de Penza, ara en 
el territori de la Federació de Rússia), portadora del 
certifi cat de naixement núm. X i titular del passaport 
interior de l’URSS núm. X no pot ser documentada 
per aquesta Secció Consular per manca de naciona-
litat russa. Va sortir de l’URSS abans de la seva 
desintegració i, conforme a les dades que obren en el 
nostre poder, no va optar per la ciutadania russa en el 
temps de fi ns el 31.12.2000, establert per al mateix 
per la Llei federal “Sobre la ciutadania de la Federació 
Russa” de l’any 1991. Per tant la seva situació legal 
és la d’apàtrida, en la seva situació legal no té ni pot 
sol·licitar la ciutadania russa”.

Konstantin Shlykov. Vicecònsol de la Secció 
Consular de l’Ambaixada de la Federació de 

Rússia a Espanya.
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Les persones apàtrides estan completament desprotegides. La 
nacionalitat no només proporciona una identitat, si no que 
permet a les persones l’exercici de tots els drets civils i polítics.

Moltes vegades l’apatrídia és la conseqüència de lleis que 
determinen qui és un ciutadà i qui no l’és i té una relació 
directa amb els fl uxos de refugiats.

Bibliografi a emprada: 7, 34, 36, 77 i 99

Asil
(Veure: “Estatut d’Asil”).

Asil en ambaixada

Sol·licitud d’asil* que es realitza davant una ambaixada 
o consolat. En el cas d’Espanya la nova llei d’asil elimina 
aquesta possibilitat i deixa a discrecionalitat dels ambai-
xadors el trasllat a l’Estat espanyol dels sol·licitants d’asil 
per formalitzar la petició en territori. 

La primera dificultat que pateixen els que volen 
exercir el seu dret a sol·licitar asil per aquesta via és 
l’exigència del Govern espanyol de trobar-se fora del 
seu país de nacionalitat. L’Estat fa una interpretació 
literal de la Convenció de Ginebra de 1951 que defi-
neix al refugiat* com la “persona que té fonamentats 
temors de ser perseguida per motius de raça, religió, 
pertinença a determinat grup social o opinions polí-
tiques, es troba fora del seu país de nacionalitat (...)”. 
Una persona colombiana no podria, per exemple, 
sol·licitar asil en l’ambaixada espanyola de Bogotà – 
malgrat considerar-se aquesta territori espanyol-, tin-
dria que fer-ho a l’ambaixada espanyola del primer 
país al que pogués fugir. L’Alt Comissionat de Naci-

ons Unides pels Refugiats (ACNUR) no comparteix 
aquesta interpretació.

En molts països del món no existeixen representaci-
ons diplomàtiques espanyoles en les que poder exer-
cir el dret a sol·licitar asil. En els països en els que sí 
que hi ha consolats espanyols, les mesures de segure-
tat adoptades impedeixen que ningú s’apropi sense 
cita prèvia, que pot demorar-ne mesos. S’exigeix a 
més una sèrie de documentació que en molts casos 
és impossible tramitar per a una persona que es troba 
perseguida. (Veure també: “Asil en frontera”, “Asil en 
territori” i “Procediment d’asil”).

Bibliografi a emprada: 99

Asil en frontera

Sol·licitud d’asil que es realitza a la frontera d’un país. 
En el cas d’Espanya: als aeroports, els ports i les fronteres 
terrestres. (Veure també: “Procediment d’asil”).

Asil en territori

Sol·licitud d’asil* que es realitza dins del territori d’un 
Estat.

En el cas d’Espanya, els llocs habilitats per a presentar una 
sol·licitud d’asil en territori són: Ofi cina d’Asil i Refugi 
(a Madrid), Comissaries Provincials de Policia, i Ofi cines 
d’Estrangers* -en aquelles províncies en les que s’han cre-
at-. També poden realitzar-se una sol·licitud d’asil en els 
Centres d’Internament d’Estrangers, quan la persona in-
teressada es troba pendent de la resolució o de l’execució 
de la seva expulsió, i en els centres penitenciaris. 

Bibliografi a emprada: 99
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Asil polític

La institució de l’asil entesa com a protecció internacio-
nal s’estableix i practica des de l’antiguitat. En origen es 
tractava d’una institució religiosa que amb el naixement 
dels Estats moderns va evolucionar cap a una concepció 
política. A partir del segle XVIII es concep com una 
protecció no només de la vida, si no també de la lliber-
tat de pensament. Després de la Revolució Francesa, la 
Constitució de 1793 recull la primera formulació mo-
derna de l’asil: 

“Dóna asil als estrangers desterrats de la seva pàtria 
per la causa de la llibertat. Ho nega als tirans”. 

De les relacions de la República Francesa 
amb les Nacions Estrangeres. Article 120.

La Llei d’Asil espanyola parla en el seu Títol Preli-
minar de “persones perseguides en els seus països per 
motius […] polítics” i és molt freqüent l’ús de l’ex-
pressió “asil polítics” quan es parla de refugi, però 
convé tenir present que la concepció de lo polític en 
aquest context és molt àmplia i fa esment sempre a 
persones perseguides per la seva raça, religió, naci-
onalitat, pertinença a un determinat grup social o 
opinions polítiques. Per tant, encara que els termes 
d’asil* i refugi si poden considerar-se com a sinò-
nims, l’expressió asil polítics pot donar origen a equ-
ívoc. (Veure: “Llei d’Asil”).

L’ús repetitiu de l’adjectiu “polític” per a anomenar l’asil 
ha fet que moltes persones refugiades –sense informació 
sobre la Convenció de Ginebra de 1951- no exerceixin 
el seu dret a acollir-se a aquesta protecció a l’entendre 
que no han fugit del seu país per motius polítics. Moltes 

vegades, han estat les pròpies autoritats les que han dis-
suadit al comprovar que la persecució que patien no tenia 
aquest caràcter.

Bibliografi a emprada: 46 i 99

Assistència jurídica gratuïta

La legislació espanyola garanteix a les persones sol-
licitants d’asil el dret a l’assistència d’un advocat des 
de l’inici del procediment i per a totes les fases del 
mateix. Aquesta assistència es prestarà de manera 
gratuïta a les persones que no disposin de mitjans 
econòmics suficients, tant en el procediment admi-
nistratiu com en els possibles recursos davant el Tri-
bunal de Justícia. 

L’assistència jurídica gratuïta és obligatòria en els casos de 
sol·licitud d’asil en frontera i als Centres d’Internament 
d’Estrangers. 

Assistència lletrada
(Veure: “Assistència jurídica gratuïta”).

Asociación Comisión Católica Española de 
Migraciones (ACCEM)

És una organització sense afany de lucre que treballa amb 
refugiats i immigrants, mitjançant l’apropament, la com-
prensió i l’aprenentatge mutu entre tots els integrants de 
la societat. Promou la inserció social i la igualtat de drets 
i deures de totes les persones independentment del seu 
origen, sexe, raça, religió o grup social i està present a deu 
comunitats autònomes. 
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Actualment l’entitat realitza, entre d’altres, les següents 
tasques:

- Ofereix serveis destinats a la integració del col·lectiu 
usuari: informació i orientació, assessorament legal, 
atenció sòcio-laboral, atenció psicològia,...

- Gestiona centres d’acollida per a persones refugiades i 
immigrants i centres específi cs d’acollida de menors* 
i de dones immigrants (Veure també: “Centres de 
Migracions”)

- Col·labora en els programes de repatriació voluntà-
ria* i de reassentament* en tercers països de les per-
sones refugiades i realitza programes de reunifi cació 
familiar.

- Compte amb un Centre d’Informació, Recursos i 
Orientació sobre Asil i Migració (CIRDAM), amb 
diferents observatoris de la Immigració i treballa en 
la defensa dels refugiats en l’àmbit Europeu.

- Realitza tasques de sensibilització social, voluntariat 
i formació.

Bibliografi a emprada: 17

Autorització de residència i treball

Autorització que habilita als estrangers no comunitaris a 
residir i treballar en territori espanyol per un determinat 
període de temps.

- Autorització de residència de les persones refugia-
des i/o amb protecció subsidiària: La concessió de 
l’Estatut d’Asil o la protecció subsidiària confereix 

a la persona el dret a residir i treballar a Espanya. 
Només terminaria si fi nalitzés l’Estatut d’Asil o la 
protecció subsidiària per una causa diferent a la con-
cessió de la nacionalitat espanyola. (Veure també: 
“Cessació de l’estatut de refugiat”).

- Autorització de residència i treball de les persones 
apàtrides: La concessió de l’Estatut d’Apàtrida con-
fereix al seu titular el dret a residir i treballar a Espa-
nya. Només acabaria si fi nalitzés l’Estatut d’Apàtrida 
per una causa diferent a la concessió de la naciona-
litat espanyola.

- Autorització de residència i treball de les persones 
titulars d’estatuts complementaris: L’obtenció de 
la protecció temporal* obliga a la tramitació d’una 
Autorització de residència temporal per circumstàn-
cies excepcionals en el Règim General d’Estrangeria, 
amb la que podran treballar.

En primera instància es tracta d’una tramitació for-
mal ja que es realitza a partir de la concessió de l’es-
tatut, però la seva renovació queda a l’arbitri de les 
autoritats provincials.
A diferència de l’asil i l’apatrídia, la renovació 
d’aquests estatuts degradats es realitza mitjançant 
les autoritats governatives de cada província1 previ 
informe de la Comissió Interministerial d’Asil i Re-
fugi (CIAR)* que valorarà l’existència de les circum-
stàncies que van provocar la seva concessió. En la 
pràctica aquesta valoració individualitzada per part 
de la CIAR no sempre es porta a terme: moltes vega-
des, les autoritats governatives es limiten a realitzar 
consultes puntuals. CEAR considera que no hauria 
de deixar-se al lliure arbitri de les autoritats gover-
natives de cada província la continuïtat d’un estatut 
de protecció concedit per resolució del Ministeri de 
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l’Interior. (Veure també: Autorització provisional de 
residència” i “Autorització de treball de les persones 
sol·licitants d’asil”).

Autorització de treball
(Veure: “Autorització de residència i treball”).

Autorització de treball de les persones 
sol·licitants d’asil

Les persones sol·licitants d’asil no podran treballar fi ns 
que hagin transcorregut sis mesos des de el moment en 
que van realitzar la seva sol·licitud. Només podran ser 
titulars d’aquesta autorització, per tant, les persones la 
sol·licitud de les quals hagi estat admesa a tràmit, degut 
que el procediment de inadmissió no pot excedir dels 60 
dies. (Veure: “Autorització provisional de residència”).

Autorització provisional de residència

Les persones sol·licitants d’asil –que han tramitat la seva 
sol·licitud en territori- poden romandre de forma provi-
sional a Espanya per un període màxim de 60 dies, en 
que s’ha de resoldre l’admissió o inadmissió a tràmit de 
la sol·licitud.
L’admissió a tràmit permet al sol·licitant continuar en 
territori espanyol durant la tramitació del seu expedient 
–període en que es decideix la concessió o denegació de 
l’asil-. Aquesta autorització es documenta amb una targe-
ta groga que s’ha de renova durant el procés. (Veure tam-
bé: “Autorització de treball de les persones sol·licitants 
d’asil” i “Procediment d’ inadmissió a tràmit”).

1. Subdelegació del Govern en CCAA i Delegació del Govern en comunitats uni-provincials.
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Camps de refugiats

Assentament organitzat de persones que han fugit del seu 
país, de la seva regió o lloc d’origen a causa de confl ictes 
bèl·lics o de violència contra un sector de la població i en 
el que reben ajut humanitari per a cobrir les seves neces-
sitats bàsiques. Moltes vegades els camps s’aixequen per a 
acollir a persones desplaçades en l’interior del seu propi 
país, pel què, encara que en aquesta defi nició parlem de 
persones refugiades, hem de tenir present que aquesta si-
tuació afecta també a les persones desplaçades internes. 
(Veure: Desplaçat intern).

Després de la II Guerra Mundial, els problemes de les 
persones refugiades s’assumeixen per primer cop com 
una responsabilitat de la comunitat internacional i es 
busquen fórmules per acollir a les víctimes de la guerra 
en els països d’Europa. A partir de 1970, quan afl oren els 
confl ictes bèl·lics i civils a Àsia i Àfrica, les situacions que 
tenen relació amb els refugiats comencen a identifi car-se 
com a problemes del Sud que han de “resoldre’s” al Sud i 
comencen a proliferar els camps de refugiats.

El grau d’autonomia, la densitat i estructura dels camps 
varia d’uns assentaments a d’altres. En moltes ocasions, 
quan esclata un confl icte o s’agreugen les tensions, les 
víctimes tracten de buscar protecció sense allunyar-se 
molt de les seves llars amb l’esperança de tornar lo abans 
possible. Moltes vegades, aquests campaments provisio-
nals acaben per convertir-se en assentaments organitzats, 
amb la col·laboració de les ONG i de l’Alt Comissio-
nat  de Nacions Unides per als Refugiats o altres agències 
humanitàries. Quan les circumstàncies ho permeten, els 
camps s’aixequen d’una manera més planifi cada, encara 
que les probabilitats de trobar zones adequades i segures, 
sobretot si es tracta d’establir a milers de persones, són 
sempre molt limitades.

En moltes ocasions, l’obtenció d’aigua, aliments i com-
bustible, la seva distribució, l’emplaçament i construcció 
dels allotjaments, l’educació i l’assistència sanitària depe-
nen quasi per complet de l’exterior i la proximitat dels 
confl ictes difi culta l’accés i abastiment del camp.

L’arribada sobtada d’una gran número de refugiats pot 
crear perjudicis econòmics, socials i mediambientals en 
el país o regió d’ acollida i incrementar les tensions quan 
es tracta de democràcies dèbils. Aquesta situació incre-
menta les conseqüències negatives que pateix la població 
refugiada: superpoblació, dependència de l’ajut exterior 
per la supervivència, aïllament social i econòmic i ma-
lalties físiques i mentals. Sovint, els camps se situen en 
els propis països en guerra o en d’altres castigats a la seva 
vegada per confl ictes civils o regits per governs autoritaris 
que violen els drets humans. Moltes vegades, es repeteix 
la jerarquia dels països d’origen i els abusos que aquesta 
produeix i les persones refugiades pateixen pressions per 
part dels bàndols implicats que s’infi ltren en els camps.

Les ONG i les agències humanitàries internacionals treba-
llen per a millorar les condicions de vida i, en els últims 
anys, s’ha prestat una atenció especial a la situació de les do-
nes en els camps, a la seva seguretat i salut, degut a que amb 
freqüència són víctimes d’assetjament sexual, entre d’altres 
formes d’abús. Dins de les difi cultats, han sortit endavant 
algunes experiències positives: s’han creat escoles, hospitals i 
tallers i, en ocasions, les noves circumstàncies han afavorit la 
formació i l’ empoderament de les dones. En alguns països, 
sobretot africans, s’han creat alguns assentaments agrícoles, 
en el que mitjançant la distribució de parcel·les de terra s’ha 
cercat l’autosufi ciència de la població refugiada.

“En Auserd hauria, això era segur, unes 40.000 per-
sones que, junt als altres tres campaments de refugiats 
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saharauis, esperen des de fa 30 anys que se’ls permeti 
tornar al Sàhara Occidental, la seva terra. Mentre, so-
breviuen en unes condicions de total precarietat en meitat 
literalment del desert. De fet, això és  el que més em va 
impressionar a l’arribar a Auserd, després d’una hora 
per pista de sorra des de Tinduf. Les cases i haimas de 
la wilaya es van aixecar literalment en mig del no res. 
No hi ha un ocell, ni un arbre, ni una herba, ni tan sols 
una formiga. Només aire i sorra. A 200 kilòmetres 
queda un mur i un camp minat que els separa de Mar-
roc i els territoris ocupats, de les seves famílies, moltes 
vegades dividides després de la guerra”.

Bollaín, Iciar. En un lugar del Sàhara... 
Domingo, Diari el País

Bibliografi a emprada: 14, 22, 68, 74 i 103

Cèdula d’inscripció

Targeta d’identifi cació que s’expedeix als estrangers indo-
cumentats quan existeixen motius humanitaris i la seva 
ambaixada no els documenta. No comporta permís de 
residència ni treball a Espanya, ni tampoc acredita la na-
cionalitat o la seva falta. S’expedeix als simples efectes 
d’identifi cació de l’estranger.

La cèdula d’inscripció s’ha de renovar anualment i perd vi-
gència quan l’estranger és documentat per les autoritats de 
qualsevol altre país, o adquireix la nacionalitat espanyola o 
altre diferent que li permeti estar documentat.

Segons l’article 107 del Reglament de la Llei Orgànica 
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estran-
gers a Espanya i la seva integració social:

- La petició de documentació s’ha d’efectuar perso-
nalment i per escrit en les comissaries de policia o 
Ofi cines d’Estrangers* que corresponguin.

- L’interessat exhibirà qualsevol document, encara que 
estigui caducat, que pugui constituir indicis o probes 
d’identitat, procedència i nacionalitat.

- Haurà d’acreditar que no pot ser documentat per la 
missió diplomàtica o ofi cina consular corresponent 
mitjançant un acte notarial que permeti deixar cons-
tància del requeriment efectuat i no atès. 

- Haurà d’aportar els documents, declaracions o qual-
sevol altre mitjà de proba oportú que serveixi per 
aprovar la concurrència de raons excepcionals d’ín-
dole humanitària o interès públic, que justifi quin la 
seva documentació per part de les autoritats espa-
nyoles.

Bibliografi a emprada: 45 i 77

Centro d’Acollida de Refugiats (CAR)
(Veure:”Centre d’ Acollida Temporal”)

Centre d’Acollida Temporal (CAT)

S’anomenaven així als establiments públics destinats a 
prestar allotjament, manutenció, assistència psicosocial 
primària i altres serveis socials a les persones que sol-
licitaven asil a Espanya i que no disposaven de treball 
o de mitjans econòmics per atendre a les seves neces-
sitats i a les de la seva família. Aquests centres estaven 
gestionats per l’ Institut de Migracions i Serveis Socials 
(IMSERSO)* o per les ONG Cruz Roja Española, Co-
misión Católica Española de Migraciones (ACCEM*) i 
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Comisión Española de Ayuda al Refugiado, mitjançant 
un conveni públic. 

Amb la reestructuració del Ministeri d’Assumptes Soci-
als i de Treball, l’Institut de Migracions i Serveis Socials 
(IMSERSO) passa a anomenar-se Institut de Majors i 
Serveis Social2 –manté les seves sigles- i es crea la Direcció 
General d’Integració dels Immigrants, que gestiona actu-
alment els Centres de Migracions*, l’estructura dels quals 
es similar a la dels Centres d’Acollida de Refugiats amb 
algunes variacions respecte als seus destinataris. (Veure 
també: “Centre de migracions”).

Bibliografi a emprada: 67

Centre de migracions

Establiments públics destinats a prestar allotjament, ma-
nutenció, assistència psicosocial primària i altres serveis 
socials a les persones sol·licitants d’asil, sol·licitants de 
l’Estatut d’apàtrida, immigrants que es trobin en situació 
de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social. Aquesta aco-
llida depèn dels pressupostos de l’Estat i té un número 
limitat de places.

La gestió, control i seguiment dels centres de migracions 
i dels programes que s’executen en aquests és competèn-
cia de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració. 
El Ministeri de Treball i Assumptes Socials, mitjançant 
l’esmentada secretaria, manté un conveni amb les ONG 
Cruz Roja Española, Asociación Comisión Católica Es-
pañola de Migraciones (ACCEM) y Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado (CEAR), que s’ocupen de la ges-
tió de la majoria d’aquests centres, mentre d’altres que-
den al càrrec directe de l’Administració.

Les persones sol·licitants d’asil o d’apatrídia poden ro-
mandre en règim de primera acollida fi ns que s’admeti 
o no a tràmit la seva sol·licitud. Si s’admet, continuarà 
en règim d’acollida temporal per un màxim de 6 mesos 
–el Govern espanyol no admet a tràmit més del 75% 
de les sol·licituds d’asil-. L’estància dels immigrants en 
situació del vulnerabilitat depèn del programa mitjan-
çant el què s’ha realitzat l’acollida i no pot superar els 
3 mesos.

Excepcionalment, podrà sol·licitar-se –per motius de ne-
cessitat social- una pròrroga de 6 mesos pels sol·licitants 
d’asil i apatrídia i de 3 mesos pels immigrants en situació 
de vulnerabilitat.

Les persones acollides en aquests centres deuen comptar 
amb recolzament psicològic i amb recursos per aprendre 
la llengua espanyola i les habilitats socials necessàries per 
la seva integració i deuen cobrir-se també les seves des-
peses de transport, vestuari i primera necessitat. La Co-
misión Española de Ayuda al Refugiado té una capacitat 
per allotjar a 245 a tota Espanya. Malgrat els recursos que 
proporciona el citat conveni, el treball que es realitza en 
cada centre no seria possible sense la col·laboració de les 
persones voluntàries.

Bibliografi a emprada: 47

2. Reial Decret 1600/2004, pel que es desenvolupa l’estructura orgànica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. D’aquest Ministeri depèn la 
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, la Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Família i Discapacitat i la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emi-
gració, als que pertanyen la Direcció General d’Integració dels Immigrants.
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Cessament de l’Estatut d’Apàtrida

L’Estatut d’Apàtrida cessarà, de manera automàtica, 
quan el seu titular obtingui la nacionalitat espanyola, 
la nacionalitat d’altre Estat o drets i obligacions anàlegs 
derivats de la seva residència en altre Estat, o hagi estat 
documentat com apàtrida en altre Estat.

Bibliografi a emprada: 50 i 77

Cessament de l’Estatut de Refugiat

Fi de la protecció internacional que proporciona l’Estatut 
d’Asil.

L’Estatut d’Asil cessa quan la protecció internacional ja no està 
justifi cada, en virtut d’un canvi fonamental de circumstàncies 
en el país del que va fugir la persona refugiada, perquè desa-
pareguin les causes que el van obligar a fugir. L’Ofi cina d’Asil 
i Refugi, d’ofi ci o a instància de part, iniciarà el procediment 
de cessament. Un cop instruït es remetrà a la Comissió In-
terministerial d’Asil i Refugi*, que elevarà la seva proposta al 
Ministeri d’Interior. 

També pot cessar per canvis suscitats per la pròpia persona re-
fugiada: quan s’estableixin de nou, voluntàriament, en el país 
del que va fugir o s’acolli a la protecció d’aquell país, adqui-
reixi la nacionalitat espanyola, una nova nacionalitat o quan 
s’hagi establert de forma voluntària en altre país. 

Bibliografi a emprada: 48

Ciutadania

La ciutadania és el vincle entre la persona i l’Estat. L’Estat 
és l’entitat política que defi neix qui és ciutadà i què limita 

territorialment la seva activitat, i la nació, l’entitat simbòlica 
que connecta culturalment el territori estatal amb la ciuta-
dania. Seguint les teories de Ricard Zapata, la relació Estat-
nació-ciutadania conforma el nostre marc de referència dins 
del qual valorem els arguments i les accions polítiques. La 
ciutadania és a més una activitat dins de “l’esfera pública” 
i exigeix un tipus de comportament uniforme –unes pau-
tes de conducta i unes regles determinades-. Aquest vincle 
constitueix la base actual sobre la que es recolza tota justifi -
cació del poder polític i el concepte actual de la democràcia. 
Tot el que queda fora d’aquest espai – que Zapata simbolitza 
amb un triangle- constitueix una “zona de il·legalitat”. 

Només qui forma part de la ciutadania forma par del 
demos (poble). Encara que els criteris per a pertànyer al 
demos han canviat al llarg de la història, sempre han estat 
excloents – a la Grècia clàssica no incloïa ni als esclaus, 
ni a les dones, ni a la gent gran-. La ciutadania ha estat 
concebuda a més d’una forma culturalment homogènia 
i aquesta identitat cultural s’ha utilitzat per a legitimar el 
fet de que els que queden dins poden obligar als que que-
den fora per a obeir les seves lleis i decisions. La majoria 
dels Estats de la Unió Europea subordinen la ciutadania a 
la nacionalitat (Veure també: “lus sanguinis” i “lus soli”).

 “Tota decisió política basada en criteris que no de-
penen de la voluntat de la persona, si no que són de 
naixement, contradiuen les bases més elementals de la  
democràcia”

Zapata-Barrero, Ricard

“Un no-ciutadà no viu en una democràcia”
Zapata-Barrero, Ricard

Bibliografi a emprada: 105
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Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és una entitat 
sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurí-
diques de la Generalitat de Catalunya amb Nº 29379 
i  CIF Nº G-63721963.  I també inscrita en el Registre 
Municipal d’Entitats de Sabadell.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat està inspirada 
per un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la 
solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa d’aquests 
principis constitueixen el nostre principal patrimoni, en-
forteix i impregna totes les nostres actuacions i és la mo-
tivació essencial del nostre treball i existència.

Els seus objectius són la Defensa el dret d’asil i els drets 
de les persones refugiades, i assumeix també la defensa 
dels drets de les persones immigrants, alhora que treba-
llem per afavorir els processos d’inclusió social de les per-
sones refugiades i immigrants a Catalunya.

Per assolir aquests objectius conten amb diferents progra-
mes que pretenen donar una resposta global i integral a 
les difi cultats, derivades del fet migratori, a les que han 
de fer front els refugiats i immigrants a casa nostra. Tenen 
Ofi cines a Barcelona, Sabadell i l’Hospitalet del Llobregat

Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR)

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
és una organització no governamental fundada a 1979, 
d’acció voluntària, humanitària, independent i plural, 
que treballa, conjuntament amb la ciutadania, per la 
defensa del dret d’asil i dels drets de les persones immi-
grants i apàtrides.

CEAR realitza el seu treball des de “el respecte i la promo-
ció de la justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat”. La 
defensa d’aquests principis constitueix el seu “principal 
patrimoni” i és la “motivació essencial” del seu treball.

Objectiu Social i Fins:

- Defensar i protegir els drets de les persones refugia-
des i apàtrides i de les persones immigrants que por-
ten al nostre país en situació de vulnerabilitat, fugint 
de violacions dels seus drets econòmics, socials i cul-
turals.

- Oferir atenció jurídica i sòcio-laboral a aquests col-
lectius, mitjançant programes específi cs i diferenciats.

- Contribuir a eradicar els factors dels desplaçaments 
humans forçosos, en col·laboració amb la Fundació 
CEAR, mitjançant l’impuls i el recolzament als pro-
cessos de pau, democratització i respecte dels drets 
humans i mitjançant la denúncia.

- Donar atenció jurídica, social, econòmica i humani-
tària sobre el terreny a les persones refugiades i des-
plaçades internes.

L’entitat s’estructura en diferents delegacions, situades a 
Andalucia, Canarias, Catalunya, Euskadi, Extremadura, 
Madrid i València, coordinades pels Serveis Central, que 
es troben també a Madrid.

Comissió Interministerial d’Asil i Refugi 
(CIAR)

Organisme composat per un representant del Ministeri 
d’Interior, d’Assumptes Exteriors, de Justícia, de Treball 
i Immigració i de Igualtat, que s’ocupa de proposar la 
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resolució de cada sol·licitud de protecció internacional. 
A les seves sessions també assisteix un representant de 
l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR)*, que té veu però no té dret a vot. Les se-
ves propostes de resolució es basen en els expedients 
i ens els criteris favorables o desfavorables emesos per 
l’Ofi cina d’Asil i Refugi (OAR)* respecte a aquelles sol-
licituds d’asil que han estat admeses a tràmit. Les pro-
postes de resolució de la CIAR són, a la vegada, elevades 
al Ministeri de l’Interior.
(Veure també: “Procediment d’asil).

En resum, la CIAR eleva al Ministeri de l’Interior les pro-
postes de resolució per a la concessió de l’Estatut d’Asil i 
de la protecció subsidiària.

Bibliografi a emprada: 77 i 99

Comitè Internacional de la Creu Roja 
(CICR)

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) és una 
organització humanitària independent que treballa en 
l’assistència i protecció a les víctimes de la guerra. La pe-
dra angular de la seva feina és trista: davant la incapacitat 
de l’ésser humà per a no exercir la violència, els Convenis 
de Ginebra proposen límits en el mode de fer la guerra 
i en el comportament de qui els combaten. El CICR es 
basa en aquests convenis per assistir a les víctimes del 
confl icte.

- Assisteix a les persones refugiades i desplaçades: 
les pràctiques, cada vegada més freqüents contra la 
població civil –matances, violència sexual, negació 
de l’accés a l’aigua o a l’assistència mèdica, etc.- con-

dueixen a desplaçaments massius de les poblacions 
afectades. Degut a això, els refugiats i els desplaçats 
interns perden els seus recursos i els mitjans per a 
guanyar-se la vida.

  Quan les autoritats nacionals del país afectat no po-
den auxiliar als desplaçats interns*, el CICR tracta 
de donar resposta a les seves necessitats més urgents, 
tenint sempre present que les comunitats que els 
acullen solen trobar-se també en situació de vulne-
rabilitat.

   Quan les víctimes fugen a través d’una frontera 
estatal, la seva protecció és responsabilitat de l’Alt 
Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats, per 
tant el Comitè Internacional de la Creu Roja només 
actua de manera subsidiària, per exemple, quan es 
requereix que intermedi davant atacs als camps de 
refugiats.

- Assisteix a les persones privades de llibertat: mit-
jançant les visites que el CICR realitza als llocs de 
detenció, procura prevenir les desaparicions, les 
execucions sumàries i les tortures; restablir el con-
tacte amb els familiars i millorar les condicions de 
vida, si fos necessari, dels presoners de guerra i dels 
internats civils.

- Presta serveis sanitaris: tracta de combatre la mort 
i atendre als ferits mitjançant la reconstrucció d’hos-
pitals, la formació de personal mèdic, la millora dels 
serveis de vacunació, l’abastiment sanitari, etc.

- Restableix recursos bàsics: treballa per restablir l’ac-
cés a l’aigua i a l’alimentació en primera instància i les 
fonts de producció de les economies domèstiques.

- Preserva la unitat familiar: busca a persones desa-
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paregudes, amb especial atenció als nens no acompa-
nyats i a les persones grans. Compte a més amb un 
servei de missatgeria per a les víctimes.

- Promou el respecte al dret internacional huma-
nitari: treballa en la sensibilització de les forces 
armades, les forces de seguretat i la Policia, de qui 
moltes vegades depèn la vida de les persones en els 
confl ictes armats. Promou la inclusió d’aquest dret 
en la instrucció militar. També exerceix la diplomà-
cia amb l’objectiu de conscienciar als parlamenta-
ris, membres de les ONG, periodistes, professors i 
altres agents implicats.

L’origen
El Comité Internacional de la Creu Roja (CICR) 
va néixer a conseqüència de la guerra franco-austriaca 
de 1859. El ciutadà suís Henry Dunant es va topar, 
en un viatge de negocis a la ciutat italiana de Solferi-
no, amb milers de soldats ferits sense recursos mèdics. 
Aquesta situació el va portar a reclamar assistència 
mèdica per ambdós bàndols en cas de confrontació. La 
seva obra “Record de Solferino” proposava la formació 
de “societats de socors” integrades per personal sanitari 
voluntari. Aquest personal hauria de ser capacitat per 
atendre als ferits en temps de guerra i disposar de reco-
neixement i protecció internacional.  

Bibliografi a emprada: 29

Comitè Internacional de Rescat 
(RESCATE)

L’origen de RESCATE es remunta a una iniciativa d’Al-
berts Einstein, que al 1933 va establir una xarxa de re-

colzament per ajudar als europeus que fugien de l’ame-
naça nazi: International Rescue Comitee (IRC). Al 1960 
l’IRC va obrir a Espanya una ofi cina per recolzar el re-
assentament de persones refugiades a Austràlia. Al 1980 
IRC Espanya va començar a col·laborar amb l’Alt Co-
missionat d’Ajuda als Refugiats (ACNUR) com a agència 
implementadora de projectes del seu interès, i al 1992 es 
va constituir com una ONG autònoma.
Actualment treballa les següents àrees:

- Acció Social: Recolzament Integral als Refugiats.
· Acompanyament per a la Integració.
· Reagrupació familiar.* 
· Retorn voluntari.
· Reassentament en tercers països.

- Reconstrucció i cooperació al desenvolupament en 
els països que hagin patit confl ictes bèl·lics o en els 
què, per altres causes, existeix un gran número de 
persones desplaçades i refugiades:

· Atenció a les necessitats socials bàsiques: recons-
trucció d’habitatges i infraestructures bàsiques, 
sobirania alimentària, accés a l’aigua, sanejament, 
i educació.

· Recuperació de l’economia mitjançant projectes 
generadors d’ingressos.

· Enfortiment de la societat civil. Des del seu pri-
mer projecte internacional al 1996, RESCATE 
ha treballat a Europa (Bòsnia-Herzegovina, Albà-
nia, Kosovo i Sèrvia); Àfrica (Moçambic, Sierra 
Leone, Burundi, Sudan, Ruanda, Etiòpia i Repú-
blica Democràtica del Congo); Àsia (Afganistan, 
Jordània, Síria, Timor Oriental, Iraq i Territoris 
Palestins) i Amèrica Llatina (Colòmbia).
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- Sensibilització. Des de 1999 RESCATE treballa en 
projectes d’Educació pel Desenvolupament en cen-
tres educatius de la Comunitat de Madrid i Comu-
nitat Valenciana i realitza activitats de sensibilització 
per apropar a la societat les causes i conseqüències de 
la immigració i el refugi.

Bibliografi a emprada: 30

Contenciós-administratiu
(Veure:”Recurs contenciós-administratiu”)

Convenció de Ginebra de 1951

Text fonamental – conjuntament amb el Protocol de 
Nova York de 1967*- del règim internacional de protec-
ció de les persones refugiades. És un dels instruments que 
es va adoptar en el marc de Nacions Unides per a pal·liar 
les conseqüències de les dos guerres mundials i té abast 
universal. Les dos aportacions més importants de la con-
venció són: la defi nició de refugiat* i el principi de no 
devolució* (non-refoulement).

La Convenció prohibeix als Estats signants la discrimina-
ció per raons de raça, religió o país d’origen en l’aplica-
ció de les seves disposicions. També prohibeix aplicar les 
seves disposicions per a protegir a les persones sobre les 
que existeixin motius fonamentats per a considerar que 
han comés un delicte de guerra, contra la pau o contra la 
humanitat, un delicte comú greu o actes contraris a les 
Nacions Unides.

Espanya es va adherir a la Convenció de Ginebra sobre 
l’Estatut dels Refugiats al 1978. La defi nició de refugiat 
–establerta en la convenció- constitueix la base per a la 
concessió del dret d’asil a Espanya, d’acord amb la Llei 

d’Asil*. Moltes de les persones que arriben a Espanya re-
uneixen totes les característiques amb les que els tractats 
internacionals defi neixen als refugiats però, degut a les 
polítiques restrictives de l’Administració, no gaudeixen 
de la protecció que brinda l’Estatut d’Asil.

   La interpretació que el Govern espanyol fa de la 
Convenció de Ginebra de 1951:

   Per a reconèixer a una persona la seva condició de re-
fugiada mitjançant l’Estatut d’Asil* és freqüent que 
el Govern espanyol realitzi una interpretació restrin-
gida i exigeixi:

a. Que la persecució sigui individual. De vegades no 
basta, per exemple, amb tenir fonamentats temors 
de ser perseguit per pertànyer a una minoria ètnica 
o a un determinat grup social els membres del qual 
estan patint un assetjament molt greu o estan sent 
assassinats: el sol·licitant d’asil ha de demostrar que 
ha patit personalment la persecució.

b. Que la persecució sigui promoguda per les autori-
tats del país d’origen (agents estatals). (Veure també: 
“Agent de persecució”)

c. La Llei diu que basten indicis de ser perseguits –qui 
persegueix no ho fa de manera explícita- però la 
pràctica demostra que s’exigeix una proba plena o 
quasi plena de la persecució.

  
   Un error freqüent consisteix a considerar com a re-

fugiades només a les persones que han estat víctimes 
d’agressions concretes contra la seva vida, integritat 
física o llibertat, quan la Convenció de Ginebra de 
1951 estableix que deuen existir fonamentats temors 
de persecució.
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  Article 14.1. En cas de persecució, tota persona té 
dret a cercar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país.

Bibliografi a essencial:
- Convenció de Ginebra de 1951: Convenció sobre l’Es-

tatut dels Refugiats, adoptada el 28 de juliol de 1951 
per la Conferència sobre l’Estatut dels Refugiats i dels 
Apàtrides (Nacions Unides), convocada per l’Assemblea 
General en la seva resolució 429 (V), de 14 de desembre 
de 1950. Entrada en vigor: 22 d’abril de 1954.

Bibliografi a emprada: 7, 13, 31 i 77

Convenció de l’OUA per la que es regulen 
els aspectes específics dels problemes dels 
refugiats a Àfrica

Aprovada per l’Organització de la Unitat Africana 
(OUA)3 al 1969 davant l’existència d’un número de re-
fugiats cada vegada majors a Àfrica com el complement 
regional a la Convenció de Ginebra de 1951. Desitjosos 
segons redacta el seu preàmbul, de trobar els mitjans per 
assegurar “una vida i un futur millors”; la convenció asse-
nyala la tibantor que els problemes dels refugiats causen 
entre molts Estats membres i la necessitat de pal·liar l’ori-
gen d’aquests confl ictes; així com de distingir entre un 
refugiat que “tracta d’aconseguir una vida normal i pací-
fi ca” i “una persona que fuig del seu país amb l’únic pro-
pòsit de fomentar en ell la subversió des de l’estranger”.

El seu article 1 recull en el seu primer apartat la defi nició 

de refugiat* de la Convenció de Ginebra de 1951 –en el 
seu preàmbul demana als Estats membres que encara no 
l’hagin ratifi cat que ho facin-. En el segon apartat amplia 
la defi nició: 

“el terme “refugiat” s’aplicarà també a tota persona 
que, a causa d’una agressió exterior, una ocupació 
o una dominació estrangera, o d’esdeveniments que 
pertorbin greument l’ordre públic en una part o en la 
totalitat del seu país d’origen, o del país de la seva na-
cionalitat, està obligada a abandonar la seva residència 
habitual per a buscar refugi en altre lloc fora del seu 
país d’origen o del seu país de nacionalitat”.

Assenyala en el seu articulat que les disposicions s’apli-
caran sense discriminació per motius de raça, religió, 
nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o 
opinions polítiques. I que quedaran excloses les persones 
que hagin comés un delicte contra la pau, un delicte de 
guerra, un delicte contra la humanitat o un delicte greu 
de caràcter no polític. Reivindica la natura pacífi ca i hu-
manitària de la concessió del dret d’asil, recull el principi 
de no-devolució i promou la solidaritat africana entre Es-
tats. Una solidaritat que els Governs deuen utilitzar per 
a alleujar la carrega d’aquells Estats que es troben difi cul-
tats per continuar concedint asil, substituint-los com país 
d’acollida. Insta també als Governs, en clara referència a 
la realitat africana, a instal·lar als refugiats a una distància 
raonable de les fronteres amb els seus països d’origen.

Bibliografi a emprada: 32

3. OUA: Els principals objectius de l’Organització de la Unitat Africana –fundada el 1963- eren desfer els vestigis de la colonització i l’apartheid; 
promoure la unitat i la solidaritat entre els estats africans, coordinar i intensifi car la cooperació pel desenvolupament; salvaguardar la sobirania i 
la integritat territorial dels estats membre i promoure la cooperació internacional dins de les Nacions Unides. La OAU va preparar el terreny pel 
naixement de la Unió Africana, que des de 2002 treballa per la integració socioeconòmica del continent, la unitat i la solidaritat entre els països 
africans i els pobles i compta amb 53 Estats membres.



32

Convenció per a reduir els casos 
d’apatrídia

Fou adoptada al 1961 en el marc de Nacions Unides per a 
reduir l’apatrídia mitjançant un acord internacional. Preveu 
la concessió de la nacionalitat a persones que d’altra forma se-
rien apàtrides, quan tinguin un vincle amb l’Estat pel seu nai-
xement en el territori o per fi liació d’un nacional. Amb aquest 
instrument, els Estats es comprometen també a no privar de 
la seva nacionalitat a cap persona o a cap grup de persones, per 
motius racionals, ètnics, religiosos o polítics. Espanya no l’ha 
ratifi cat. (Veure també: “apàtrida”, “Convenció sobre l’Estatut 
dels Apàtrides” i “Estatut d’Apàtrida”).

Bibliografi a emprada: 33

Convenció sobre l’Estatut d’Apatrídia

Fou adoptada al 1954 en el marc de Nacions Unides des-
prés de considerar que totes aquelles persones apàtrides 
que no patien a més la condició de refugiades quedaven 
fora de la Convenció de Ginebra de 1951* i per tant, 
mancats de protecció internacional. (Veure: “apàtrida”).

Estableix la defi nició d’apàtrida* i les condicions per a 
que es reconegui legalment el seu estatut sense discri-
minació per raons de raça, religió o país d’origen. Les 
persones a les que se’ls ha atorgat l’Estatut d’Apàtrida no 
podran ser expulsades del país d’acollida a menys que 
concorrin raons de seguretat nacional o d’ordre públic. 
La Convenció no pot aplicar-se a qui hagi comés un de-
licte de guerra, contra la pau o contra la humanitat o un 
delicte freu d’índole no política.

Els Estats que ho han ratifi cat han de desenvolupar les 
seves pròpies lleis i reglaments i posar-los en coneixement 

del Secretari General de les Nacions Unides. Espanya es 
va adherir al 1997 i ha aplicat la Convenció mitjançant 
el Reglament de Reconeixement de l’Estatut d’Apàtrida 
(Reial Decret 865/2001) (Veure també: “Estatut d’Apà-
trida”, “Convenció per a reduir els casos d’apatrídia”)

Bibliografi a essencial:
- Convenció sobre l’Estatut dels Apàtrides, adoptada el 

28 de setembre de 1954 per una Conferència de Ple-
nipotenciaris convocada pel Consell Econòmic i Social 
en una resolució 526A (XVII), de 26 d’abril de 1954. 
Entrada en vigor: 6 de juny de 1960.

Bibliografi a emprada: 34

Conveni de Dublín

Acord dels Estats membres de la Unió Europea pel que 
s’estableix a què Estat correspon examinar una sol·licitud 
d’asil segons les circumstàncies d’accés als països membre. 
Es va signar al 1990 i fou ratifi cada per Espanya al 1995. 
Al 2003 va ser substituïda pel Reglament del Consell 
Europeu per a la determinació de l’Estat responsable de 
l’examen d’una sol·licitud d’asil, que va adoptar les seves 
disposicions, encara què, en l’argot jurídic encara es conti-
nua anomenant a aquest acord com a Conveni de Dublín.

Aquesta legislació responsabilitza de l’examen de la sol-
licitud d’asil a l’Estat que hagi autoritzat l’entrada del 
sol·licitant mitjançant l’expedició d’un visat o l’exempció 
del mateix; a aquell Estat pel que hagi accedit a la Unió 
Europea de manera “irregular” o al primer Estat en que 
es presenti la sol·licitud, quan no sigui aplicable cap dels 
criteris anteriors.

Com a conseqüència d’aquest reglament s’imposa a les 
persones sol·licitants d’asil presentar la seva sol·licitud en 
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el primer país de la Unió al que accedeixin, encara que 
no coneguin el seu idioma ni tinguin afi nitats culturals, i 
se’ls impedeix tornar a sol·licitar asil una vegada rebutja-
da la seva demanda.

Bibliografi a emprada: 77, 89 i 97

Conveni Europeu per a la Protecció 
dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals

Fet a Roma el 4 de novembre de 1950, conforma les 
primeres mesures dels governs dels Estats Europeus per 
assegurar la garantia col·lectiva d’alguns dels drets enun-
ciats en la Declaració Universal dels Drets Humans de 
1948. Aquest Conveni va donar origen a la Comissió 
Europea dels Drets Humans i al Tribunal Europeu dels 
Drets Humans. Protocols posteriors han modifi cat part 
del seu articulat.

En el text original, el Conveni Europeu per a la Protecció 
dels Drets Humans i de les llibertats Fonamentals permetia 
la pena capital. El seu Article 2 sobre el dret a la vida intro-
duïa el següent paràgraf: “ningú podrà ser privat de la seva 
vida intencionadament, excepte en execució d’una condem-
na que imposi pena capital dictada per un tribunal al reu 
d’un delicte pel qual la llei estableix aquesta pena”. En 1983, 
el Protocol núm. 6 estableix l’abolició de la pena de mort.

El Conveni Europeu en el seu article 3 diu que “ningú 
podrà ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans 
o degradants”. Promulga en el seu article 9 la defensa de 
la llibertat de pensament, consciència i religió:

 
En el seu article 14 prohibeix a més la discriminació en 

l’aplicació dels drets i llibertats de les seves disposicions:

“(...) especialment per raons de sexe, raça, color, llen-
gua, religió, opinions polítiques o altres, origen na-
cional o social, pertinença a una minoria nacional, 
fortuna, naixement o qualsevol altre situació”. Recull 
també el dret a un recurs efectiu davant una instància 
nacional (...) “inclús quan la violació hagi estat comesa 
per persones que actuïn en l’exercici de les seves funci-
ons ofi cials”.

L’article 11 diu que “tota persona té dret a la llibertat de 
reunió pacífi ca i a la llibertat d’associació” i el protocol 
núm. 4 prohibeix l’expulsió col·lectiva d’estrangers.

Bibliografi a emprada: 88, 93, 94, 95 i 96

Convivència

Per abordar aquest concepte, l’antropòleg Carlos Gimé-
nez divideix les relacions socials entre 3 tipus: relacions 
de convivència, de coexistència i d’hostilitat. Estableix, a 
més, una sèrie de criteris que ens permeten diagnosticar 
el grau de presència de cadascuna d’elles en un determi-
nat espai o comunitat: si els subjectes es relacionen entre 
sí i quina és la natura d’aquesta relació; si existeixen unes 
normes de convivència compartides, respectades i sub-
jectes a modifi cació; l’assumpció compartida o no dels 
valors del grup; el caràcter participatiu o no de la comu-
nitat; la comunicació (si s’estableix i com); si s’aborden o 
no els confl ictes i com s’aborden, i la identitat i el sentit 
de pertinença dels diferents subjectes.

Quan les relacions socials establertes són de convivència, 
les persones es relacionen activament entre sí. Aquesta 
interacció té elements de reciprocitat, aprenentatge mutu 
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i cooperació. Es comparteixen valors bàsics de la comu-
nitat i el sentiment de pertinença a una unitat sociopolí-
tica moral o ideològica, amb independència de que cada 
grup i inclús cada persona s’identifi qui de manera par-
ticular. Els confl ictes es preveuen, i quan es manifesten, 
s’afronten mitjançant procediments pacífi cs ja previstos 
i coneguts.

Aquest concepte de convivència fa referència a una situ-
ació en la que interactuen dos o més subjectes o grups 
(convivència entre nacionalistes i no nacionalistes, entre 
joves i grans, entre homosexuals i heterosexuals,...). En el 
cas que ens ocupa, lo ideal seria arribar a la convivència 
en una societat heterogènia, en la que coexisteixin perso-
nes de diferent procedència geogràfi ca.

El model de relacions socials preestablertes serà un dels 
elements que condicioni el procés d’integració dels nous 
actors. “ La convivència pacífi ca, la tolerància política i 
religiosa, la pau activa seran favorables per a que l’im-
migrant vingut d’altres terres pugui ubicar-se mitjançant 
lo cívic.” Giménez entén la integració com un procés 
que implica al conjunt dels actors socials: en la mesura 
en que la població receptora s’adapti, tingui interès pels 
nouvinguts i la seva cultura, es comuniqui amb “l’altre”, 
descobreixi el que tenen en comú,... estaran mostrant la 
seva capacitat integradora i de convivència.

Aquesta convivència intercultural estarà condicionada 
també per la extensió i intensitat de la ciutadania. Es més 
fàcil la convivència entre qui comparteixen els mateixos 
drets i deures com a ciutadans, que entre ciutadans “de 
primera” i ciutadans “de segona” o entre ciutadans i no-
ciutadans, com ocorre majoritàriament amb les persones 
immigrants i refugiades.

Giménez assenyala que les polítiques públiques s’han 

centrat majoritàriament en la integració, no en la convi-
vència, i aposta perquè sigui aquest el nucli vertebrador 
de les polítiques de planifi cació social i de les iniciatives 
de la societat civil.

Bibliografi a emprada: 60
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Declaració de Cartagena sobre els 
Refugiats

Des de fi nals del segle XIX, Amèrica Llatina havia impul-
sat, de forma pionera, la protecció de l’asil per a qui pa-
tia persecució per divergències polítiques, quasi sempre 
personalitats amb notorietat de l’oposició. En la dècada 
dels 70, les circumstàncies patides en la regió obliguen 
als governs a replantejar-se la vigència de la seva política 
d’asil. Si bé els refugiats originats per les dictadures del 
Conus Sud acomplien els requisits de la Convenció de 
Ginebra de 1951, la guerra civil de Nicaragua, El Salva-
dor i Guatemala els indueixen a treballar un document 
que impulsi l’adopció d’aquests instruments a la realitat 
llatinoamericana.

La Declaració de Cartagena de 1984 sobre els Refugi-
ats promou la ratifi cació del Convenció de Ginebra de 
1951* entre aquells Estats que encara no l’hagin signar, 
i impulsa l’adopció de normes internes que facilitin la 
seva aplicació, però la seva transcendència resideix en 
l’ampliació de la defi nició de refugiat*. S’inclou en la 
defi nició a les persones que han fugit dels seus països 
perquè la seva vida, seguretat o llibertat han estat ame-
naçats per la violència generalitzada, l’agressió estrange-
ra, els confl ictes interns, la violació massiva dels drets 
humans o altres circumstàncies que hagin pertorbat 
greument l’ordre públic. 

La Declaració de Cartagena recull el principi de no-
devolució; crida als països a cercar solucions duradores 
com la repatriació voluntària* o la integració local i a 
realitzar esforços per a eradicar les causes que originen 
el problema dels refugiats; destaca la importància de la 
unitat familiar; assenyala la natura pacífi ca, apolítica i 
humanitària de la protecció de l’asil; menciona la situ-
ació difícil dels desplaçats interns i emfatitza la impor-

tància de normes mínimes pel tracte dels refugiats en 
els fl uxos massius.

Bibliografi a emprada: 37, 53 i 55

Denegació d’asil

Quan l’Estat espanyol decideix no reconèixer a una per-
sona com a refugiada perquè, al seu judici,no acompleix 
els requisits de la Convenció de Ginebra de 1951. La de-
negació de l’asil comporta la notifi cació d’una ordre de 
sortida obligatòria* a menys que s’atorgui un estatut de 
protecció subsidiària*

Contra la denegació de l’asil pot interposar-se un recurs 
contenciós-administratiu* davant la Sala de lo Contenci-
ós Administratiu de l’Audiència Nacional, en el termini 
de dos mesos contats des del dia següent al de la seva 
notifi cació.

Bibliografi a emprada: 99

Dret Internacional Humanitari

Conjunt de normes internacionals creades per a pal·liar 
les conseqüències dels confl ictes bèl·lics. El seu comés és 
protegir a les persones que no participen en les hostilitats 
i a qui hagi deixat de fer-ho i tractar de restringir l’ús 
d’armes i dels mètodes que més mal causen a la població. 
Els principals instruments del Dret Internacional Huma-
nitari són els quatre Convenis de Ginebra de 1949 i els 
dos Protocols addicionals  de 1977.

El primer Conveni de Ginebra protegeix als ferits i ma-
lalts de les forces armades en campanya; el segon, als fe-
rits, malalts i nàufrags de les forces armades en el mar; 
el tercer, als presoners de guerra, i el quart protegeix a la 
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població civil. El Protocol addicional I reforça la protec-
ció a les víctimes de confl ictes armats internacionals i el 
segon, la protecció a les víctimes dels confl ictes armats 
no internacionals.

Bibliografi a emprada: 29

Desplaçat

Moltes vegades s’utilitza el terme “desplaçat” per a refe-
rir-se als “desplaçats interns”* i encara que ambdós col-
lectius tenen molt en comí, jurídicament són dues fi gu-
res diferents. Els manuals i legislacions d’asil han defi nit 
als desplaçats com les persones que, a conseqüència, de 
confl ictes o disturbis  greus de caràcter polític, ètnic o 
religiós s’han vist obligades a abandonar el seu país d’ori-
gen o no poden restar en ell. La protecció que s’atorga 
a aquestes persones és de caràcter temporal i s’executa 
mitjançant acords o compromisos internacionals que ate-
nyen a grans grups. (Veure:”Prima facie”).

A Espanya, la protecció de les persones desplaçades es 
regeix pel Règim de Protecció Temporal en Cas d’afl u-
ència massiva de persones desplaçades4, (transposició 
d’una directiva5 de la Unió Europea comú a tots els Es-
tats membres).

En funció d’aquesta directiva, la legislació europea i espa-
nyola consideren desplaçats als nacionals d’un tercer país 
–que no sigui membre de la Unió Europea- i als apàtrides 
que hagin degut abandonar el seu país d’origen o que 
hagin estat evacuats, el regrés dels quals en condicions se-

gures i a llarg termini són impossibles. En particular a les 
persones que hagin fugit de zones de confl icte armat o de 
violència permanent i a les que hagin estat o estiguin en 
perill greu de veure’s exposades a una violació sistemàtica 
o generalitzada dels drets humans.

La protecció a aquestes persones la declara el Govern es-
panyol mitjançant acord del Consell de Ministres (a pro-
posta del Ministre d’Assumptes Exteriors en els supòsits 
d’evacuació i del Ministeri de l’Interior en els supòsits 
d’emergència); o la declara el Consell de la Unió Euro-
pea, a proposta de la Comissió Europea.

Una vegada adoptada una declaració general de protecció 
temporal, el Ministeri d’Interior pot estendre-la a les perso-
nes desplaçades per les mateixes raons i procedents del ma-
teix país o regió d’origen que la sol·licitin de manera indivi-
dual. Aquesta protecció no priva a les persones desplaçades 
del seu dret a sol·licitar asil si han estat víctimes de temors 
fundats de ser perseguides en el seu país d’origen pels motius 
recollits en la Convenció de Ginebra de 1951*.
Els drets de les persones desplaçades: (Veure: “Protecció 
temporal” ).

Bibliografi a emprada: 49, 51, 77, 92 i 99

Desplaçat intern

Segons els Principis Rectors dels Desplaçaments In-
terns*, és la persona que s’ha vist forçada a escapar o 
fugir de la seva llar o de la seva residència habitual, en 
particular com a resultat o per a evitar els efectes d’un 

4. Espanya. Real Decret 1325/2003, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d’afl uència massiva 
de persones desplaçades.

5. Unió Europea. Directiva 2001/55/CE del Consell de 20 de juliol de 2001 relativa a les normes mínimes per a la concessió de protecció temporal en 
cas d’afl uència massiva de persones desplaçades i mesures de foment d’un esforç equitatiu entre els Estats membre per a acollir a aquestes persones 
i assumir les conseqüències de la seva acollida. Diari Ofi cial de les Comunitats Europees (7.09.2001).



39

confl icte armat, de situacions de violència generalitzada, 
de violacions dels drets humans o de catàstrofes naturals 
o provocades per l’ésser humà, i que no ha creuat una 
frontera estatal internacionalment reconeguda.

Molts desplaçats interns pateixen situacions semblants a 
les dels refugiats pel que podrien sol·licitar asil si es tro-
bessin fora del seu país de nacionalitat. Però el fet d’haver 
viscut en camps de refugiats o en situacions similars no 
garantiria una resposta positiva per part del país d’acolli-
da. Altres desplaçats interns fugen de confl ictes bèl·lics o 
situacions de violència generalitzada per a posar la seva 
vida fora de perill, però no tenen temors fonamentats de 
ser perseguits com les persones refugiades.

El increment de confl ictes interns armats en tot el món i la 
pressió dels Governs el Nord per reduir els fl uxos de les per-
sones refugiades han contribuït a incrementar el número de 
desplaçats interns. La participació de l’Alt Comissionat de 
Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) en aquestes situa-
cions requereix la sol·licitud expressa del país on s’estan pro-
duint els desplaçaments i l’aprovació del Secretari General.

La majoria dels desplaçats interns no tenen accés a una fei-
na, es veuen privats de la terra i de qualsevol altre forma 
digna d’autosufi ciència, en particular quan viuen en camps 
de refugiats*, on depenen de l’ajuda humanitària per a sub-
sistir. Convertits en ciutadans de segona classe, els desplaçats 
interns veuen restringida la seva llibertat de moviment, els 
seus drets polítics i els seu accés als serveis socials. En molts 
països se’ls tracta amb hostilitat o indiferència i la comunitat 
internacional els presta poca atenció. (Veure també: “Dones 
refugiades i desplaçades” i “Desplaçament urbà”)

Els desplaçats interns en el món: 
- 25 milions de persones s’han vist obligades a fugir de 

les seves llars i viuen desplaçades dins de les fronteres 

del seu propi país. Àfrica és el continent més afectat, 
on sobreviuen més de 13 milions de persones despla-
çades; quasi la meitat (6 milions) es troben al Sudan. 
13 milions de desplaçats interns no tenen un accés 
adequat a l’assistència humanitària i 5 viuen sense 
cap tipus d’ajut. El risc de morir a causa de la vio-
lència afecta a 14 milions de persones desplaçades.

Bibliografi a esencial:
- El Norwegian Refugee Council publica cada any l’in-

forme Global Overview of Trends and Developments, 
en el que es recull la situació de les persones desplaçades 
internes en el món: número de persones desplaçades per 
països, accés a l’educació, accés a l’ajut humanitari, etc.

Moltes vegades les situacions que pateixen les persones refu-
giades* i les desplaçades internes són semblants i només les 
diferencia el fet d’haver creuat o no una frontera.

Bibliografi a emprada: 13, 61, 74, 76 i 77

Desplaçament urbà

Els desplaçaments interns de grans sectors de la pobla-
ció han originat, especialment en alguns països africans, 
fenòmens similars a l’èxode rural. A conseqüència de 
les guerres civils, milions de persones fugen de les àre-
es rurals desprotegides. Els confl ictes agreugen a més les 
economies de subsistència dels treballadors del camp. En 
les ciutats, algunes persones recorren als seus familiars o 
amics i d’altres es refugien en barris de barraques, en zo-
nes de la perifèria on les condicions de vida són infrahu-
manes i la violència generalitzada.

Alguns desplaçaments interns han incrementat el creixe-
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ment de les ciutats fi ns el punt d’originar massifi cacions 
i congestionar els escassos recursos socials i laborals de 
molts països del Sud. A Algèria, un milió de desplaçats 
interns van fugir a les ciutats durant la guerra civil, com 
ha ocorregut al Sudan, on viuen 6 milions de desplaçats 
interns. En els països en els que es distribueix ajut huma-
nitari, els desplaçats urbans viuen encara en pitjors con-
dicions que els qui romanen en els camps de refugiats. La 
majoria de les persones pren la decisió de fugir a la ciutat 
sense conèixer les condicions de vida que van a trobar-se.

Bibliografi a emprada: 61 i 65

Direcció General d’Integració dels 
Immigrants

La Direcció General d’Integració dels Immigrants depèn 
de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració del Mi-
nisteri de Treball i Immigració. Entre les seves funcions 
s’ocupa del desenvolupament de sistemes d’acollida per a 
immigrants, sol·licitants d’asil, refugiats, apàtrides i altres 
estatuts de protecció subsidiària i de la gestió de subven-
cions destinades a la seva integració laboral, social, cívica 
i cultural. De la Direcció General d’Integració dels Im-
migrants depenen els Centres de Migracions.

Bibliografi a emprada: 40

Directiva del Consell Europeu sobre 
normes mínimes pels procediments que 
deuen aplicar els Estats membre per a 
concedir o retirar la condició de refugiat

El Consell de la Unió Europea (UE) va acordar, a Tampe-
re el 1999, treballar amb vistes a la creació d’un sistema 

europeu comú d’asil, basat en la Convenció de Ginebra 
sobre l’estatut dels refugiats. Es va preveure la inclusió 
a curt termini de normes comuns i, a llarg termini, de 
normes comunitàries que portin cap a un procediment 
comú d’asil a la UE. Els Estats membre poden introdu-
ir o mantenir normes més favorables sempre que siguin 
compatibles amb les comunitàries.

Aquesta Directiva en concret té com a objectiu fi xar les 
normes mínimes essencials per a l’efi càcia dels proce-
diments de concessió i retirada de l’estatut de refugiat, 
reduir les disparitats entre els procediments nacionals 
d’examen i garantir la coherència de la presa de decisions 
en els Estats membre.

Com a qualsevol instrument normatiu de caràcter pro-
cedimental o processal, hauria d’articular una sèrie de 
garanties per a que els sol·licitants i benefi ciaris de pro-
tecció internacional puguin fer valer els seus drets davant 
l’Administració en el marc d’un Estat democràtic i de 
Dret. Però en la pràctica, el procediment que proposa és 
com una espècie de carrera d’obstacles a sortejar per qui 
són considerats –en primera instància- com a presumptes 
defraudadors del sistema d’asil. Les seves mesures sem-
blen orientades a garantir que els Estats puguin desempa-
llegar-se dels sol·licitants i dels procediments de la forma 
més expeditiva possible.

La gran diversitat dels diferents sistemes adminis-
tratius nacionals que cada Estat col preservar l’ha 
convertit, a més, en un instrument desmanegat i im-
manejable. Presenta tantes excepcions i derogacions 
discrecionals i tants obstacles per accedir al proce-
diment d’asil (procediments accelerats d’inadmis-
sió, denegacions d’entrada sumaríssimes, conceptes 
de primer país d’asil, tercer país segur, país d’origen 
segur, etc.) que no se sap ben bé quina és la regla 
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general o procediment mínimament harmonitzat per 
a examinar una sol·licitud d’asil en quant al fons. La 
ECRE*, conjuntament amb altres organitzacions no 
governamentals (Amnistia Internacional, Human 
Rights Watch, Caritas Europa, Churches’ Comission 
for Migrants in Europe, Medecins Sans Frontières, 
Save the Children, etc.) va sol·licitar formalment al 
Comissari de Justícia i Interior de la Unió Europea, 
António Vitorino, que retirés la proposta de Directi-
va, per considerar-la una infracció tant dels principis 
continguts en la Carta dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea, cridada a incorporar-se en la futura 
Constitució, com de les obligacions internacionals 
dels Estats membre. Tant mateix, la Directiva va ser 
finalment aprovada l’1 de desembre de 2005.

Entre les conseqüències més greus, l’article 15 permet als 
Estats membre limitar l’assistència jurídica gratuïta* dels 
sol·licitants que no tinguin mitjans econòmics sufi cients, 
a qui vegi denegada la seva sol·licitud d’asil i “únicament 
si el recurs o revisió té possibilitats de prosperar” (apartat 
d). Espanya, a l’igual que altres països europeus de tradi-
ció democràtica, garanteix l’assistència jurídica gratuïta a 
les persones refugiades que no disposin de recursos eco-
nòmics sufi cients per sufragar les despeses, des de l’inici 
del procediment i per a totes les fases del mateix.

Aquest article xoca frontalment amb els articles 119 i 
24 de la Constitució Espanyola i així ho va confi rmar la 
Sentència del Tribunal Constitucional núm 95/2003, en 
la que es va declarar la inconstitucionalitat del incís “que 
resideixin legalment a Espanya” del Apartat a) de l’article 
2 de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta.6

(Veure: “Reglament del Consell Europeu per a la determinació 

de l’Estat responsable de l’examen d’una sol·licitud d’asil”).
Bibliografi a emprada: 90

Discriminació
(Veure: “Formació d’estereotips i prejudicis”)

Document (o títol) de viatge

Documentació que expedeix un Estat a efectes d’identifi -
cació i viatge a persones que no tenen la seva nacionalitat 
en els següents casos:

a. El document de viatge de la Convenció de Ginebra 
de 1951 permet a les persones reconegudes com a 
refugiades viatjar a qualsevol país del món excepte 
al d’origen, d’on van fugir per motius fundats de ser 
perseguits.

b. El document de viatge de la Convenció sobre l’Esta-
tut dels Apàtrides permet viatjar a les persones que 
gaudeixen d’aquesta protecció.

Bibliografi a emprada: 77

Dol migratori

Quan les persones pateixen la pèrdua d’alguna cosa molt 
important s’enfronten a un procés de reestructuració de 
la personalitat denominat dol. Les persones immigrants i 
refugiades pateixen, en el seu procés migratori, la pèrdua 
de moltes coses importants per a elles:

- La família: especialment difícil si es tracta dels fi lls 
petits o dels pares quan són molt grans. Degut als 

6. La sentència del Tribunal Constitucional núm. 95/2003, de 22 de maig de 2003, va declarar la inconstitucionalitat del incís “que resideixin legal-
ment a Espanya” de l’apartat a). de l’article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.
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rols de gènere, aquest dol és més dur per a les dones 
immigrants i refugiades.

- Els amics.
- La llengua.
- La cultura.
- La terra: el clima, el paisatge, els colors,...
- L’estatus 
- El contacte del grup ètnic.
- La integritat física: en perill durant el viatge i també 

en el lloc d’acollida, on, moltes vegades, les persones 
refugiades i immigrants viuen en condicions d’insa-
lubritat.

Les persones immigrants solen tenir l’oportunitat de 
contactar amb els éssers estimats per a saber com es tro-
ben i mantenen la il·lusió de poder tornar al seu país 
d’origen. Les persones refugiades pateixen, moltes vega-
des, la mort o desaparició dels seus sers estimats i una 
gran incertesa sobre la possibilitat de tornar algun dia al 
seu lloc d’origen, pel què l’elaboració de les pèrdues és 
més complicada.

Els símptomes més freqüents d’aquest dol són de ca-
ràcter depressiu: sentiments de culpa i tristesa. El dol és 
una conseqüència normal del procés migratori i no té 
perquè arribar a ser una patologia. Les persones podran 
elaborar-ho per si mateixes en funció de la gravetat de 
la pèrdua (no és el mateix deixar als familiars en el país 
d’origen que veure com els empresonen i torturen) i del 
context en que es trobin en el país d’acollida (legislació 
més o menys repressiva, xarxa de recolzament, recursos 
socials,...) (Veure: “Estrès posttraumàtic” i “Síndrome 
d’Ulises”).

Bibliografi a emprada: 1, 19 i 65

Dones refugiades i desplaçades

Les dones són el major col·lectiu afectat per les migraci-
ons forçoses. 
La desigualtat de gènere fa que la fugida de les dones 
cap a altres zones o països es desenvolupi en condicions 
diferents a la dels homes: corren el risc de patir abusos 
físics i sexuals per membres de l’exèrcit enemic, de les 
autoritats que es creuen en el seu camí i, moltes vegades, 
dels homes que fugen amb elles o de quines les traslladen. 

La violació s’utilitza com una arma de guerra per a hu-
miliar, no només a qui la pateix, si no al seu entorn fa-
miliar i comunal. Mentre a les persones que són ferides o 
assassinades se les considera herois o víctimes, les dones 
violades són estigmatitzades.

Durant el temps que estan fora de la seva llar –en espe-
cial en els camps de refugiats-, les dones s’enfronten a 
situacions que poden incrementar les desigualtats amb 
els homes: es reprodueixen les relacions de poder, aug-
mentant les seves difi cultats d’accés als recursos i la seva 
vulnerabilitat al xantatge i als abusos. La sortida de la llar 
les obliga a realitzar tasques desconegudes i la manca de 
mitjans per alimentar a la seva família els ocasiona grans 
problemes d’autoestima, degut als rols que habitualment 
desenvolupaven abans de la fugida.

Excepcionalment, els programes d’ajuda exterior fomen-
ten la seva formació i el desenvolupament de capacitats 
que afavoreixen el seu empoderament. (Veure també: 
“Principis rectors dels desplaçaments interns” i “Persecu-
ció per motius de gènere”).

El 80% de la població refugiada i desplaçada està composa-
da per dones, nenes i nens.

Bibliografi a emprada: 61 i 66
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Dones sol·licitants d’asil

La desigualtat de gènere fa que les dones sol·licitants 
d’asil* s’enfrontin a situacions especialment dures. Si 
han estat víctimes d’agressions sexuals, la vergonya i la 
humiliació inherents a aquest tipus d’agressió difi cultarà 
especialment el seu relat. A més, moltes dones, degut a 
les seves costums culturals i a les seves experiències, te-
nen difi cultats per parlar obertament amb un home i és 
probable que tinguin que fer-ho per a tramitar la seva 
sol·licitud d’asil, només arribar al país d’acollida* i en 
nombroses ocasions.

Quan arriben amb el seu cònjuge o parella, és probable 
que si se les interpel·la davant d’ell no puguin narrar de-
terminades experiències que han patit. A més, no sempre 
coneixen les activitats que la seva parella realitzava en el 
país d’origen, ni tan sols quan són aquestes  les que han 
donat lloc a una persecució per la què ambdós fugen.

El Resum Informatiu d’Amnistia Internacional en relació 
al cinquè informe periòdic que presenta Espanya davant 
el Comitè sobre l’eliminació de la Discriminació contra 
la Dona de la ONU va assenyalar com a col·lectius espe-
cialment vulnerables a la violència de gènere a “les dones 
de l’àrea rural, les dones sol·licitants d’asil, immigrants 
“clandestines” i dones discapacitades” i denuncia la man-
ca de consideració específi ca cap a elles per part del Go-
vern espanyol. (Veure també: “Dones refugiades i despla-
çades”. “Extensió familiar de l’asil” i “Sol·licitud d’Asil”).

Bibliografi a emprada: 13 i 15
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ECRE 
(European Council for Refugees and Exiles)

El Consell Europeu per als Refugiats i Exiliats és una xar-
xa paneuropea d’organitzacions no governamentals que 
treballa en l’assistència de les persones refugiades. Funda-
da al 1974, el seu objectiu és promoure polítiques d’asil 
basades en la integració, la defensa dels drets humans, la 
dignitat i la solidaritat.

L’ECRE està coordinat per un secretari amb seu a Lon-
dres i compta amb una ofi cina de representació a Brussel-
les. Un Comitè Executiu, format per representants dels 
més de 80 membres de les diferents organitzacions d’Eu-
ropa, supervisa la seva tasca.

L’anàlisi  i intercanvi d’informació per a la recerca de so-
lucions globals es porta a terme mitjançant les organit-
zacions que la conformen i mitjançant la creació de pro-
grames com ELENA* (European Network on Asylum) 
i ECRAN (Advocacy Network European Council for 
Refugees and Exiles). La Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR*) forma part de l’ECRE des de 1984 i 
participa activament en els seus projectes.

Bibliografi a emprada: 41 i 77

ELENA (European Network on Asylum)

La xarxa europea d’asil és un fòrum de juristes coordinats 
per promoure la defensa dels drets humans en el tracta-
ment  de les persones refugiades, sol·licitants d’asil i de 
totes aquelles que necessiten protecció internacional. És 
un dels programes del Consell Europeu per als Refugiats 
i Exiliats (ECRE* per les seves sigles en anglès) I està 
formada per més de 2.000 advocats i consultors legals 

de 25 Estats europeus, que intercanvien informació i ex-
periències, elaboren estudis sobre la aplicació del Dret 
Internacional i la legislació nacional d’asil i organitzen 
seminaris sobre el dret d’asil.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR*) 
és la coordinadora de ELENA a Espanya.

Bibliografi a emprada: 41 i 77

Espai Schengen
(Veure: “Acord de Schengen”)

Estat-nació

L’Estat-nació és una entitat política defi nida, en un ter-
ritori delimitat i amb una població constant. L’estat és 
l’entitat política que defi neix qui és ciutadà i que limita 
territorialment la seva activitat, i la nació, l’entitat que 
connecta culturalment territori i ciutadania. L’Estat-na-
ció és el patró de referència hegemònic. Un patró que 
s’utilitza també per a gestionar situacions que surten de 
la seva jurisdicció. (Veure: “ciutadania”)
Bibliografi a emprada: 105

Estatut d’Apàtrida*

Protecció que atorga l’Estat espanyol a les persones que 
ha reconegut com a apàtrides, mitjançant el Reglament 
de reconeixement de l’Estatut d’Apàtrida (Reial Decret 
865/2001). El Ministeri d’Interior reconeixerà la condi-
ció d’apàtrida als estrangers que, mancats de nacionali-
tat, reuneixin els requisits de la Convenció sobre l’Estatut 
dels Apàtrides, de 1954*.
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Les persones a les que se’ls reconegui la seva condició 
d’apàtrides tenen dret a residir i treballar a Espanya i re-
bran –sempre que no s’oposin raons de seguretat o ordre 
públic- una targeta acreditativa i un document del viatge, 
que els permet traslladar-se fora del territori.

Actualment els sol·licitants de l’Estatut d’Apàtrida tenen 
accés a les mateixes prestacions socials que els sol·licitants 
d’asil, però no és un dret especifi cat en el seu reglament.
(Veure també: “Centre de migracions” i “Direcció d’Inte-
gració dels Immigrants”)

Estatut d’Asil

Protecció internacional que un Estat, signant de la Con-
venció de Ginebra de 1951, concedeix a les persones a les 
que ha reconegut la seva condició de refugiades*. El dret 
a buscar asil i gaudir d’ell en qualsevol país és un dret 
humà fonamental recollit en la Declaració Universal dels 
Drets Humans i en la Convenció de Ginebra de 1951. 
A Espanya ho reconeix la constitució7 i ho regula la Llei 
d’Asil*.

Les persones a les que se’ls ha reconegut la seva condició 
de refugiades mitjançant l’Estatut d’Asil gaudiran de la 
protecció del principi de no-devolució* -que prohibeix 
retornar-les al seu país d’origen o expulsar-les a altre on 
la seva vida pateixi perill-; seran autoritzades a residir i 
treballar a Espanya; se’ls expediran documents d’iden-
titat i de viatge* -quan sigui necessari- i disposaran de 
l’assistència social i econòmica que reglamentàriament es 
determini.

El Ministeri de l’Interior del Govern Espanyol denega cada 
any l’Estatut d’Asil a més del 90% de les persones que ho 
sol·liciten.

La condició de refugiat és declarativa i no constitutiva: una 
persona és refugiada pel que ha viscut i no pel fet de que se 
li reconegui com a tal. Aquest és un principi general del dret 
d’asil.

Bibliografi a emprada: 1, 19 i 65

Estatut de desplaçat
(Veure: “Protecció temporal”)

Estatut de l’oficina de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Refugiats

L’Estatut de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR*) estableix, segons resum el propi 
comissionat, que aquest organisme:

- Actua sota l’autoritat de l’Assamblea General de Na-
cions Unides.

- La seva tasca és totalment apolítica i purament hu-
manitària.

- Ha de proporcionar protecció internacional als refu-
giats.

- Ha de cercar solucions duradores* al problema dels 
refugiats.

- Ha de seguir les instruccions de l’Assamblea General 

7. TÍTOL I. Dels drets i deures fonamentals. CAPÍTOL PRIMER. Dels espanyols i estrangers. Article 13.4. La llei establirà els termes en que els 
ciutadans d’altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d’asil a Espanya.v
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o del Consell Econòmic i Social.
- Ha d’obtenir dels Governs informació del número i 

situació dels refugiats que es troben en els seus terri-
toris, així com de les lleis i reglaments relacionats.

- Ha d’emprendre qualsevol altre activitat que prescri-
gui l’Assamblea General de Nacions Unides.

Bibliografi a emprada: 54

Estatut de protecció complementària o 
subsidiària
(Veure: “Desplaçat” i “Permanència per raons humani-
tàries”)

Bibliografi a emprada: 46, 49, 58, 77 y 97

Estereotips
(Veure: “Formació d’estereotips i prejudicis”)

Estrès posttraumàtic

Les situacions traumàtiques com la violència sexual o la 
tortura, les morts violentes, els confl ictes bèl·lics o les ca-
tàstrofes naturals poden provocar en qui les pateixen un 
quadre de símptomes físics i psicològics coneguts com a 
estrès posttraumàtic. Es produeix per l’existència d’un o 
diferents fets impactants i genera un gran sentiment de 
desemparament i un canvi en la concepció del món: pèr-
dua absoluta de la confi ança en el ser humà i de la il·lusió 
de la invulnerabilitat que ajuda a viure a les persones.

Els refugiats i desplaçats es troben entre les principals vícti-
mes de l’estrès posttraumàtic. La gravetat dels seus símpto-
mes dependrà de la durada i de la intensitat amb que hagin 
patit el succés traumàtic, dels seus recursos personals per 

afrontar-ho i de la situació que visquin en el país d’acolli-
da. La pèrdua dels éssers estimats, de la llar, del treball, de 
la dignitat i de la seguretat difi culten la seva recuperació.

El concepte de dolor, de la mort, de la responsabilitat, la 
noció d’un mateix i de les relacions amb els altres canvien 
en cada cultura, pel que també varien els símptomes i 
el tipus de trauma que caracteritzen l’estrès posttraumà-
tic. Sense perdre de vista aquesta premissa, es podria dir 
que les persones que ho pateixen reviuen l’experiència 
mitjançant malsons, pensaments repetitius intensos i 
fl ash backs; pateixen alteracions del son, incapacitat per 
a concentrar-se, alerta constant, allunyament de la gent i 
incapacitat per a sentir emocions com la tendresa i per a 
gaudir de la intimitat i el sexe. A més, poden sentir culpa 
per haver sobreviscut o per no haver aconseguit evitar 
l’experiència traumàtica, depressió, sensació de mort im-
minent i comportament impulsiu.

El context en el que es troben després de patir l’estrès 
posttraumàtic facilitarà o complicarà la seva recuperació. 
La majoria de les persones desplaçades i moltes refugia-
des sobreviuen en països del Sud en condicions de vida 
molt dures: algunes en camps de refugiats, altres en els 
suburbis de grans ciutats.

Els refugiats que aconsegueixen arribar a un país del 
Nord, com pot ser Espanya, s’enfronten a polítiques 
d’asil que posen en dubte la seva situació de perseguits 
i, en la majoria dels casos, els hi neguen la protecció de-
guda. Pateixen a més grans difi cultats d’accés als recursos 
socials, al treball i a l’habitatge digne. A mesura que aug-
menten les oportunitats d’integració, creixeran també les 
possibilitats de recuperar-se.
(Veure també: “Dol migratori” i “Síndrome d’Úlises”)

Bibliografi a emprada: 65, 73, 74 i 75
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Exili

La Real Acadèmia recull aquestes dues accepcions: “Sepa-
ració d’una persona de la terra en que viu”; “Expatriació, 
generalment per motius polítics”. Quan s’utilitza exili 
com a sinònim de refugi s’ha de tenir sempre present que 
les persones refugiades no han patit persecució per mo-
tius polítics, si no que les seves opinions polítiques són 
una de les cinc persecucions que han pogut patir segons 
la Convenció de Ginebra de 1951: “(...) fundats temors 
de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionali-
tat, pertinença a un determinat grup social o opinions 
polítiques”.

Expedient
(Veure: “Instrucció de l’expedient”)

Expedient d’expulsió
(Veure: “Expulsió”)

Expulsió

Sanció que es pot imposar a les persones que no disposin 
d’autorització administrativa per a estar a Espanya.
(Veure també: “Sortida obligatòria”)

Extensió familiar de l’asil

Extensió dels drets que confereix l’Estatut d’Asil* i la 
protecció subsidiària* als descendents –fi lls i fi lles-, as-
cendents –pares-, cònjuge o persona amb qui manté una 
relació anàloga les persones refugiades. 

A tenir en compte:

- L’Ofi cina d’Asil i Refugi (OAR*) presumeix que exis-
teix independència familiar en els ascendents menors 
de 65 anys, pel que és freqüent que se’ls denegui l’ex-
tensió familiar de l’asil. L’OAR pot considerar que el 
pare o mare d’una persona és independent i autò-
noma fi ns als 65 anys. Aquesta interpretació cobra 
especial transcendència quan es té present la situació 
de violació dels drets humans, les condicions socioe-
conòmiqes i l’esperança de vida de molts dels països 
d’origen de les persones refugiades.

- Quan la parella s’hagi format amb posterioritat al re-
coneixement de la condició de refugiat, el cònjuge o 
company no obtindran el dret d’asil, si no el tracte 
més favorable que permeti la legislació d’Estrangeria.

- Tenir dret a l’extensió no impedeix als possibles be-
nefi ciaris sol·licitar el seu propi Estatut d’Asil en un 
procediment separat si reuneixen els requisits per a 
la seva obtenció.

La llei d’Asil és una de les normes pioneres en la legislació 
espanyola en l’equiparació de drets entre matrimonis i les 
parelles que mantenen una relació anàloga d’afectivitat i 
convivència.

Bibliografi a emprada: 46, 48, 77 i 99
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Fase d’instrucció
(Veure:”Instrucció de l’expedient”)

Formació d’estereotips i prejudicis

Elisa García explica en el seu llibre “Immigració i delin-
qüència a Espanya: anàlisi criminològic” el procés de for-
mació d’estereotips, que generen prejudicis i, en alguns 
casos, discriminació.

Els individus classifi quem i simplifi quem l’entorn divi-
dint-ho en categories socials. Es tracta d’un mecanisme 
que ens permet comprendre l’entramat social i establir 
un tipus de relació amb els altres. Facilita l’adaptació al 
medi però comporta la formació d’estereotips i prejudi-
cis, que, de vegades, generen discriminació.

Els estereotips són creences compartides sobre les ca-
racterístiques i comportaments d’un grup social. Ens 
permeten tenir una imatge ràpida d’una persona, una 
vegada que hem aconseguit determinar a quin grup per-
tany. Les característiques assignades al grup s’assignen 
a totes les persones que ho integren per l’única raó de 
pertànyer a ell.

Els prejudicis són les actituds negatives que es generen 
cap als membres d’un grup, a partir de les característiques 
i comportaments assignats. Són mecanismes de defensa 
davant els estereotips.

Els missatges polítics dels governs europeus (control de 
fronteres); la pròpia legislació d’estrangeria (Criteris poli-
cials i repressius) i els mitjans de comunicació (successos 
delictius) contribueixen a catalogar a l’immigrant com a 
potencial delinqüent, sospitós, etc. A això se li afegeix la 
por al repartiment dels recursos amb els que compte de 

manera exclusiva, que contribueix a la percepció d’ame-
naça. Aquests estereotips difi culten el procés d’individu-
alització dels immigrants i refugiats. Se’ls percep com a 
un grup social i no com a persones amb particularitats 
específi ques. S’obvia que la immigració és una situació 
–no una manera de ser- que travessen persones de moltes 
diverses cultures.

Que existeixin prejudicis no vol dir que es donin auto-
màticament comportaments negatius (discriminació). 
La possibilitat de que els estereotips i prejudicis generen 
discriminació augmenta quan aquests sorgeixen de con-
fl ictes intergrupals: entre el grup dominant “nosaltres” 
(endogrup) i el grup minoritari “ells” (exogrup). Per a 
comprendre i superar una situació d’injustícia –accep-
tar que les persones immigrants i refugiades disposin de 
menys drets i recursos que nosaltres-, el grup dominant 
fa al minoritari responsable (mereixedor) del que li passa. 
El contacte entre ambdós grups elimina aquesta defor-
mació cognitiva, permetent al grup dominant comprovar 
que els esforços de l’immigrant i del refugiat no es corres-
ponen amb els resultats que troba i que es dóna, per tant, 
una situació d’injustícia.

Bibliografi a emprada: 56 i 105
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Gènere

Procés de construcció psicosocial de la masculinitat i 
la feminitat. Comença a partir del moment en que es 
coneix el sexe d’una persona, -moltes vegades abans 
de néixer-, quan se l’assigna un rol que tipificarà la 
forma de ser, sentir i actuar. En funció d’aquest rol, 
la societat assignarà als homes i a les dones uns deu-
res, unes expectatives i prohibicions diferenciades, 
que facilitaran el desenvolupament d’unes habilitats 
i limitaran d’altres.

El gènere és el criteri més utilitzat per a classifi car a les 
persones. El fet què les dones pareixin i donin el pit als 
seus fi lls i fi lles ha conduït a assigna’ls-hi el paper de 
cuidadores i a recloure-les en l’espai privat, mentre que 
els homes adquirien el paper de productors i ocupaven 
l’espai públic.

Aquesta distribució històrica ha comportat un accés 
desigual als coneixements, les propietats, els ingressos i 
els drets entre els homes i les dones i ha sobrecarregat a 
aquestes últimes amb majors responsabilitats en la cura 
dels seus familiars i en el desenvolupament de la comu-
nitat, a més de confi nar la seva sexualitat.

Els rols de gènere han donat lloc a relacions de poder, 
quina forma més habitual és la dominació masculina 
i la subordinació femenina. Diferenciar la construcció 
social de les característiques biològiques inherents a 
cada sexe ha permès evidenciar aquestes desigualtats, 
qüestionar els rols que les perpetuen i treballar per a 
transformar-les.

Bibliografi a emprada: 69

Globalització neoliberal

La Real Acadèmia de la Llengua Espanyola defineix 
la globalització com la tendència dels mercats i de 
les empreses a estendre’s, aconseguint una dimensió 
mundial que sobrepassa les fronteres nacionals.

La hegemonia de les polítiques neoliberals i l’avanç 
de noves tecnologies de la comunicació han propici-
at la llibertat de moviment de capitals, d’empreses i 
d’informació. Una llibertat afavorida per tractats su-
praestatals liderats pels països més rics del món.

Els defensors del neoliberalisme han argumentat que 
l’expansió dels mercats permetria un creixement eco-
nòmic i, en conseqüència, un creixement del benes-
tar humà. Pel contrari, aquest procés ha debilitat el 
poder polític dels Estats; ha debilitat les ideologies 
de finals del segle XIX al voltant dels drets socials i 
laborals, i ha debilitat les identitats culturals enfront 
a l’hegemonia del consum de masses. L’augment de 
les desigualtats socials, els nous processos d’empobri-
ment, les pandèmies, el terrorisme internacional, la 
nova tolerància davant les guerres preventives –criti-
cades per la comunitat internacional des del tractat 
de Wesfalia (1648)-,... han demostrat que el incre-
ment dels ingressos mundials no té una relació di-
recta amb la millora de les condicions de vida de les 
persones.

Els processos migratoris i els desplaçaments forçats són 
conseqüències d’una globalització neoliberal que pro-
mou el moviment dels bens, serveis i fi nances en bene-
fi ci dels països del Nord, mentre intenta impedir el mo-
viment de les persones que pateixen les conseqüències 
negatives d’aquest procés en els països del Sud. El neo-
liberalisme no amplia les oportunitats de les persones ni 
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les seves capacitats. S’ha convertir en el primer obstacle 
per a l’accés als drets humans de la majoria.

“El procés de globalització en que estem inserits i del 
que no podem escapar, està portant a l’opressió, la 
mort i la inequitat. I ho està fent gaudint de la més 
àmplia impunitat: no hi ha declaració universal contra 
els mercats, ni convencions que els obliguin”.

Carretón, Robert. Visión contemporánea de 
los derechos humanos.

(Representant regional per a Amèrica Latina i 
el Carib de l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides pels Drets Humans des de 2001).

Bibliografi a emprada: 79 i 80

 

Grup social

En l’àmbit de l’asil és un conjunt de persones que com-
parteixen unes característiques específi ques que les defi -
neixen i les diferencien. Aquestes característiques poden 
ser inherents o adquirides i són diferents a la pròpia per-
secució, és a dir, no és la persecució el que caracteritza a 
aquestes persones com a grup, encara que sigui un factor 
determinant per a la visibilitat del mateix. La imposició 
de renunciar a aquestes característiques suposaria la vio-
lació dels drets humans bàsics.

La pertinença a un determinat grup social és una de les 
causes de persecució que fi guren a la defi nició de refugi-
at*, establerta en la Convenció de Ginebra de 1951: 

“degut a fundats temors de ser perseguida per motius 
de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat 
grup social o opinions polítiques, es troben fora del seu 
país (...)”.

Aquesta categoria abastaria també la persecució per mo-
tius de gènere*, que pateixen especialment les dones pel 
fet de ser-ho, i les persones amb una orientació sexual o 
una identitat sexual minoritària. A Espanya s’han recone-
gut molt pocs casos.

Bibliografi a emprada: 5, 13, 31 i 77
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IMSERSO

Amb la reestructuració del Ministeri de Treball i As-
sumptes Socials8, l’Institut de Migracions i Serveis Soci-
als (IMSERSO) passa a denominar-se Institut de Majors 
i Serveis Socials –manté les seves sigles-. Les seves com-
petències sobre immigració, desplaçament i asil queden a 
càrrec de la Direcció d’Integració dels Immigrants*.

Bibliografi a emprada: 67

Inadmissió a tràmit
(Veure:”Procediment d’ inadmissió a tràmit”).

Instrucció de l’expedient

La instrucció de l’expedient d’asil consisteix en un exa-
men de la sol·licitud*, la recopilació i estudi dels elements 
de proba i l’emissió d’un criteri favorable o desfavorable a 
la concessió d’asil. La instrucció la realitza l’Ofi cina d’Asil 
i Refugiat* (OAR) sobre aquelles sol·licituds que han estat 
admeses a tràmit*. L’expedient i el criteri se sotmetran a la 
consideració de la Comissió Interministerial d’Asil i Refu-
gi (CIAR)*. En la fase d’instrucció, l’OAR pot concertar 
una entrevista personal amb el sol·licitant d’asil. 
(Veure també: “Proposta de resolució” i “Procediment d’asil”)

Bibliografi a emprada: 77

Integració

L’equip d’investigació de l’Observatori de Migracions i 
de la Convivència Intercultural de Madrid posa en evi-
dència una Qüestió fonamental a l’hora d’abordar aquest 

concepte: les persones immigrants i refugiades ja estan 
ocupant un lloc concret en la societat receptora. No estan 
“excloses” de la societat, estan “incloses” i encaminades 
a ocupar funcions predeterminades, “necessàries” per a 
mantenir “el nostre” estat de benestar. Canviar el lloc que 
un col·lectiu ocupa en una determinada societat pot ser 
molt més complex que incloure’l quan està fora, basta 
amb pensar en el poble gitano o en les pròpies dones.

En conseqüència, el debat sobre la integració –seguint 
la proposta de l’Observatori -no ha de girar entorn a si 
aquests col·lectius “s’estan integrant” i en què grau, si 
no entorn a “la posició i el paper que passa a realitzar 
la persona immigrant en el conjunt de la societat”. S’in-
trodueix així altre qüestió fonamental, que moltes vega-
des no es té en compte, per a comprendre aquest procés: 
els immigrants i els refugiats no són els únics o princi-
pals subjectes protagonistes de la seva integració, aquest 
és un procés que implica al conjunt dels actors socials. 
(Veure:”convivència”)

La qüestió és analitzar com és aquesta integració que s’es-
tà produint, per al que l’Observatori proposa el model 
d’anàlisi multifactorial de Carlos Giménez, les variables 
del qual es resumeixen: ubicació de les persones immi-
grants i refugiades en el mercat laboral (precarietat); grau 
i manera en que la població immigrada i refugiada co-
breix les seves necessitats (condicionat per la seva situació 
jurídica); les relacions socials; la participació en la socie-
tat receptora i la seva vida comunitària; la perspectiva de 
gènere (la situació en la que es troben en funció si són 
homes o dones); les polítiques migratòries; la legislació 
d’estrangeria i la situació dels i les descendents de qui va 
arribar com a immigrant i refugiat.

8. Reial Decret 1600/2004 pel que es desenvolupa l’estructura orgànica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. D’aquest ministeri depèn de 
la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, la Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat i la Secretaria d’Estat d’Immigració i 
Emigració, a la que pertany la Direcció General d’Integració dels Immigrants.
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“El vertader “perill” al que s’enfronta la societat 
immigrant no és la seva “exclusió” de la societat re-
ceptora, si no el fet de que la seva situació inicial de 
desigualtat d’oportunitats es consolidi”.

La integració: conceptualització i anàlisi. 
Observatori de les Migracions i la 

Convivència Intercultural de la Ciutat de 
Madrid.

(Veure també: “Interculturalitat”)

Interculturalitat

Encara que pot semblar una obvietat, convé aclarir que 
el concepte d’interculturalitat fa referència al model de 
relació que s’estableix entre grups de diferents cultures 
que viuen en un mateix territori. En el cas que ens ocupa 
parlaríem de la coexistència de cultures diferents, dins 
d’un mateix estat, derivat d’un procés migratori i d’asil.

Per a entendre la complexitat de gestionar aquesta co-
existència, és important tenir en compte el que els an-
tropòlegs consideren una constant en la història de la 
humanitat: la nostra identitat es conforma –entre altres 
factors- pel sentit de pertinença a un grup concret; aques-
ta identitat col·lectiva suposa, citant a Xavier Etxebarria, 
“un cert grau de generació d’exclusió”: “nosaltres” (grup 
de pertinença) davant “d’ells” (grup de no pertinença). 

Etxebarria diu que la distinció entre “nosaltres” i “ells” ha 
estat elaborada en funció de quatre categories: raça, ètnia 
(diferències culturals); nació (Comunitat biològica-his-
tòrica d’origen) i Estat (límits polítics de pertinença). En 
el procés migratori i d’asil, que analitzem en aquest dic-
cionari, la distinció més clara s’articula entre les persones 
“autòctones” (“nosaltres”, grup dominant) i les persones 

“estrangeres” (“ells”, grup minoritari), per es conformen 
amb altres molts grups basats en les categories anteriors.

Dit això, podríem abordar la interculturalitat mitjan-
çant l’anàlisi de Ricard Zapata, que utilitza dos concep-
tes molt visuals per a defi nir dos formes antagòniques 
de relacionar-se: el model mosaic i el model fusió, sent 
aquest últim l’ideal per a aconseguir, la interculturalitat 
pròpiament dita.

El model mosaic és un model excloent en el que no es 
dóna la possibilitat de que una persona pertanyi a dife-
rents grups a la vegada, degut a que els grups tenen una 
vida paral·lela sense gairebé canals de comunicació. Es 
basa en una concepció essencialista de les cultures, ente-
nent que s’han d’expressar de manera independent unes 
d’altres. No són viables les identitats múltiples. La soci-
etat s’articula en funció del criteri d’origen nacional i de 
condicions que no depenen de la voluntat de la persona. 
Zapata resum: “L’extrem al que pot arribar és: origen cul-
tural = espai urbà = classe social”.

En el model fusió es considera que el canvi permanent 
és consubstancial a la idea mateixa de la cultura. Tant 
les persones immigrants i refugiades com els ciutadans 
“natius” i les institucions modifi quen les seves situacions 
inicials, prèvies a la relació de coexistència, amb el propò-
sit d’acomodar-se als nous contextos.

“La diferència entre ambdós models (mosaic i fusió) 
es percep desplegant un mapa de ciutat i fi xant-nos en 
les divisions territorials en districtes. Estarem davant 
un mapa de ciutat que refl exa un model mosaic si la 
divisió territorial en districtes està vinculada amb di-
visions entre immigrants i ciutadans o, en cas extrem, 
per divisions de nacionalitat. El nom del districte ens 
evoca ràpidament una nacionalitat (el barri marro-
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quí, el barri paquistaní, el districte “blanc”, el barri 
dominicà,...)”

Zapatero-Barrero, Ricard. Multiculturalidad 
e Inmigración. Professor Titular de Ciències 

Polítiques, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona

La interculturalitat seria un model fusion, la “convivèn-
cia” entre persones de diferents cultures, segons la de-
fi nició de convivència que ens ofereix Carlos Giménez 
(recollida en aquest diccionari).
Bibliografi a emprada: 52, 56 i 105

Ius sanguinis

Dret de la sang. Criteri pel que els Estats reconeixen la 
nacionalitat només als fi lls dels seus nacionals: mitjan-
çant la sang es tramita la ciutadania. En aquest cas, la 
identitat és la que determina l’adquisició de drets de la 
ciutadania. Altres Estats es regeixen pel criteri de Ius soli* 
(dret de la terra), però el que més freqüent és seguir un 
criteri mixt, tenint en compte altre sèrie de circumstàn-
cies i establint-se la possibilitat d’adquirir la nacionalitat 
del país de residència. (Veure també: “Ius Soli” i “nacio-
nalitat”).

Bibliografi a emprada: 4 i 105

Ius Soli

Dret de la terra (sòl). Criteri pel que els Estats reconei-
xen la nacionalitat a qui hagi nascut en el seu territori: 
el naixement en un territori (el sòl) és el que atorga la 
ciutadania. En aquest cas, la persona adquireix els drets i 
mitjançant aquests adquireix una identitat nacional. Al-

tres Estats es regeixen pel criteri de Ius Sanguinis* (dret 
de la sang). Però el més freqüent és seguir un criteri mixt, 
tenint en compte altre sèrie de circumstàncies i establint-
se la possibilitat d’adquirir la nacionalitat del país de re-
sidència. (Veure també: “Ius Sanguinis” i “nacionalitat”).

Bibliografi a emprada: 4 i 105
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Llei d’asil10 (i reglament)

Regula el procés per a determinar el reconeixement de la 
condició de refugiat i els drets de quins són reconeguts 
com a tal, d’acord a la Convenció de Ginebra de 1951.

Es va crear en 1984 i fi ns a la reforma de 1994 existien 
dues fi gures: la de l’asil –que era una protecció comple-
mentària devaluada- i la del refugi, basada en la Con-
venció de Ginebra de 1951*. Amb la reforma desapareix 
aquesta dualitat, es manté la concepció de refugiat amb 
el seu corresponent estatut, i s’incorpora la Permanèn-
cia per Raons Humanitàries* mitjançant l’article 17.2.. 
També s’incorpora el procediment d’inadmissió a trà-
mit*, un canvi que implicarà perjudicis molt greus en 
la defensa dels drets humans de les persones refugiades. 
(Veure: “Procediment d’inadmissió a tràmit”).

El 30 d’octubre del 2009 es va aprovar la nova Llei regu-
ladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària. La llei 
introdueix avanços signifi catius, com la millora de l’esta-
tut de protecció, la introducció d’un contingent anual de 
reassentament de refugiats, a més a més de desenvolupar 
conceptes bàsics que tot just estaven esbossats en la le-
gislació anterior i introduir una millora sistemàtica del 
text, però el retrocés és signifi catiu davant la pèrdua de 
garanties bàsiques i l’augment del marge d’arbitrarietat 
de l’administració. La nova llei suposa un retrocés prin-
cipalment en: 

- L’exclusió dels ciutadans europeus comunitaris del 
dret a sol·licitar asil, contrària a la Convenció de Gi-
nebra por violar el caràcter universal d’aquest dret.

- La desaparició del dret a sol·licitar asil en les Ambai-
xades espanyoles. Si bé la llei estableix un procedi-
ment en que es reconeix la possibilitat de promoure 

el trasllat a Espanya, via que necessitarà d’un poste-
rior  desenvolupament reglamentari, aquesta decisió 
queda a discrecionalitat de l’ambaixador. 

- L’augment de les causes d’exclusió davant la possibi-
litat d’una persona de sol·licitar asil, amb  formules 
jurídicament imprecises com: “construir un perill 
per la seguretat d’Espanya” o “construir una amena-
ça per la comunitat”

-  El concepte de “tercer país segur” com a causa d’ 
inadmissió de la sol·licitud que vulnera l’ obligació, 
contemplada a la Convenció de Ginebra, d’estudiar 
cada cas de forma individual, així com el principi de 
no discriminació per motius de nacionalitat contem-
plat a l’article 3 de la pròpia convenció. 

- L’ampliació dels terminis de detenció en frontera, fi ns 
un màxim de 10 dies, així com la desaparició de la 
garantia avui existent  que es suspengui una devolu-
ció al país perseguidor si l’ACNUR emet un informe 
favorable per que s’admeti la sol·licitud d’asil. 

- L’establiment de diferents procediments de tramitació 
de la sol·licitud d’asil. Aquesta diversitat contribueix 
a reduir les mateixes garanties pels sol·licitants d’asil 
en funció del lloc on sol·liciten protecció. D’aquesta 
manera, per exemple, els possibles sol·licitants d’asil 
a frontera tindran majors difi cultats per aconseguir 
la condició de refugiat 

- La desaparició del reexamen, quan s’ha denegat una 
petició i s’obtenen nous elements probatoris que 
permeten revisar la resolució, el que no es compensa 
amb la remissió de la nova llei a la normativa general 
de procediment administratiu. 
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Bibliografi a essencial:

- Espanya. Llei 5/1984, de 26 de març, reguladora del 
dret d’asil i de la condició de refugiat, modifi cada per 
la Llei 9/1994, de 19 de maig. BOE 23-05-1994.

- Espanya. Reial Decret 203/1995, de 10 de febrer, pel 
que s’aprova el reglament d’aplicació de la Llei 5/1984, 
de 26 de març, reguladora del dret d’asil i de la condi-
ció de refugiat, modifi cada per la Llei 9/1994, de 19 de 
maig.

- Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret 
d’asil i de la protecció subsidiària, es deroga la vella 
Llei de 1984.
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Menor

Persona que no ha arribat a la majoria d’edat.

A Espanya el Codi Civil estableix que la majoria d’edat 
s’aconsegueix als 18 anys, encara que permet emancipar-
se a aquells què amb el consentiment dels pares visquin 
de forma independent i hagin fet els 16.

La Convenció sobre els Drets del Nen defi neix com a 
tal “tot ésser humà menor de divuit anys d’edat, excepte 
que, en virtut de la llei que li sigui aplicable, hagi acon-
seguit abans la majoria d’edat”. Els Estats part –Espanya 
entre ells- reconeixen mitjançant aquest instrument in-
ternacional la necessitat de protecció i cures especials i 
“el interès superior del nen” (...) independentment de la 
raça, el color, el sexe, l’idioma, la religió, l’opinió polí-
tica o d’altre índole, l’origen nacional, ètnic o social, la 
posició econòmica, els impediments físics, el naixement 
o qualsevol altre condició del nen, dels seus pares o dels 
seus representants legals”. (Veure també: “Menors acom-
panyats”, “Menors refugiats i desplaçats”, “Menors sol-
licitants d’asil”, “Nens soldats”).

Bibliografi a emprada: 35 i 99

Menors no acompanyats

S’entén per menor no acompanyat aquell nen o nena que 
no ha arribat a la majoria d’edat, es troba fora del seu país 
d’origen i no disposa de la cura de la seva mare, pare o 
tutor, ni de cap altre persona responsable de la seva protec-
ció, pel que es troba en una situació de desamparament. 
L’expressió designa als estrangers menors d’edat que es tro-
ben en aquestes circumstàncies dins del territori espanyol.

La Declaració de bones pràctiques amb menors no acom-
panyats, realitzada per l’Aliança Internacional Save Th e 
Children i ACNUR, considera als nens que es troben 
acompanyants per familiars llunyans com menors acom-
panyats. La Convenció sobre els Drets dels Nens –rati-
fi cada per Espanya- estableix en el seu article 20 el dret 
dels nens que estan temporal o permanentment privats 
del seu medi familiar a la protecció i assistència especial 
de l’Estat. Entre els instruments per al exercici d’aquesta 
assistència, la convenció al·ludeix als centres d’acollida, 
la kafala del dret islàmic (semblant a un acolliment per-
manent) i l’adopció. Al considerar les possibles solucions, 
la convenció insta als Estats a prestar particular atenció a 
l’origen ètnic, religiós, cultural i lingüístic del nen i a la 
continuïtat en la seva educació.

A Espanya tots els menors tenen –en teoria- la matei-
xa condició i no poden patir cap discriminació pel seu 
origen o nacionalitat. Així, la titularitat dels drets dels 
menors no es vincula a l’autorització de residència, si no 
que prima el seu interès superior, i la seva opinió ha de 
ser sempre escoltada.

Les autoritats han d’ocupar-se de protegir i tutelar a un 
menor desemparat en un termini de 48 hores des què es 
detecta la seva presència. Una vegada reconegut per les 
Forces de Seguretat de l’Estat, és enviat a un centre de 
primera acollida. Es comunica la seva presència al Minis-
teri Fiscal i s’inicien els tràmits per a la seva tutela, de la 
que es farà càrrec l’Administració pública pertinent.

Transcorreguts un mes des de l’inici dels tràmits de la 
tutela i acollida, se’l destina a una residència pública o un 
pis tutelat, que pot estar gestionat per una ONG, encara 
que la tutela sempre pertany a l’Administració. Als nou 
mesos com a màxim, si les autoritats no han aconseguit 
localitzar a la seva família per a procedir a la reagrupació, 
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se li proporcionarà un permís de residència temporal, 
que fi nalitzarà als 18 anys. Complida la majoria d’edat, 
tindria que acreditar haver estat sota la tutela d’una en-
titat pública espanyola durant com a mínim 3 anys con-
secutius per a poder demanar la residència permanent.

La majoria dels menors no acompanyats que immigren a 
Espanya procedeixen del Marroc, encara que cada vegada 
més venen més adolescents des d’Àfrica subsahariana. Lo 
habitual es que arribin sense cap tipus de documentació 
que els permeti acreditar la seva condició de menor. Quan 
això succeeix, la Llei obliga a les autoritats a realitzar al 
nen o nena una proba d’ossos per a desvetllar la seva edat: 
radiografi es de la ma i el canell esquerra, que es confron-
ten amb una taula de referència. Aquesta prova es va ide-
ar als Estats Units als anys 30 per a conèixer l’edat dels 
descendents dels immigrants europeus de raça blanca. Els 
resultats tenen un marge d’error de dos anys, pel que la 
Fiscalia recomana a les autoritats aferrar-se a l’edat inferior 
de l’interval, però aquesta recomanació mai es compleix.

El fet que s’hagi autoritzat la residència no és impedi-
ment per a la repatriació del menor si s’ha localitzat a la 
seva família o als serveis de protecció de menors del seu 
país d’origen, que s’efectua a costa de la família o dels 
citats serveis. L’administració general de l’Estat es farà 
càrrec del cost subsidiàriament.

CEAR ha sol·licitat a l’Administració espanyola que 
adopti mètodes de determinació de l’edat més moderns, 
que redueixin el marge d’error i que es garanteixi que 
sempre que es detecta la presència d’un possible menor, 
es prenguin mesures per a determinar la seva edat, encara 
que la persona asseguri ser major de 18 anys, com passa 
amb els adolescents que es dediquen a la prostitució.
(Veure també: “menors refugiats i desplaçats”, “menors 
sol·licitants d’asil”, “nens soldat”).

Els menors no acompanyats tenen dret a rebre el mateix trac-
tament i a gaudir dels mateixos drets que els menors nacio-
nals o residents en el territori. En primer lloc, hauran de ser 
tractats com a nens. Qualsevol consideració relativa a la seva 
condició de immigrant haurà de ser secundària.

Als menors no acompanyats en recerca de la protecció no se’ls 
haurà de negar l’entrada ni podran ser retornats en el punt 
d’entrada. Mai hauran de ser detinguts per raons d’immi-
gració.

Bibliografi a emprada: 3, 35, 81, 83 i 99

Menors refugiats i desplaçats

La majoria de les persones refugiades i desplaçades són 
dones, nens i nenes. Quan els nens fugen cap a un lloc 
segur –o suposadament segur- corren el risc de patir 
maltracte físic, explotació i abús sexual, de ser reclutats 
per grups armats, de patir malnutrició i malalties, tràfi c 
i adopció il·legal. Sense comptar els atacs esporàdics, les 
mines antipersona i tots els perills comuns als majors.

La decisió de que un menor fugi, ja sigui acompanyat 
o sol, la pren generalment un adult davant una situació 
extrema: quan el menor corre el risc de ser assassinat, 
torturat, reclutat o de patir altres riscos molt greus. En la 
pressa de decisió, els nens són conscients del que succeeix 
i perceben la por i la incertesa que segueix als seus pares.

La major font de seguretat física i emocional d’una nena 
o nen refugiat o desplaçat és la companyia dels seus pares 
o, en el seu defecte, de les persones més properes. Quan 
les circumstàncies del confl icte o de la fugida obliguen 
a separar-se als menors de la seva família, l’impacte psi-
cològic és enorme i s’augmenten els perills de la fugida.
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En els camps de refugiats, la massifi cació, la manca d’ai-
gua, d’aliments i de recursos sanitaris els afecten especi-
alment. Degut als confl ictes i a les condicions de fugida, 
solen necessitar atenció mèdica. Moltes vegades es repro-
dueixen les divisions socials i les relacions de poder i es 
donen alts nivells de violència, alcoholisme i abusos en 
els que els menors són sempre els més perjudicats.

A més de totes aquestes situacions, les nenes refugiades 
i desplaçades pateixen una vulnerabilitat específi ca per 
motius de gènere. Es multipliquen les possibilitats de 
convertir-se en víctimes d’abusos, explotació i xantatges 
sexuals tant en la fugida, com en els camps i alhora de 
creuar una frontera i pateixen una major discriminació 
alhora d’accedir als recursos.

En el país d’origen: Algunes nenes i nens desplaçats interns 
passen tota la seva infància en un camp o en altres assen-
taments o refugis temporals. Altres moltes viuen en ciutats 
massifi cades pels propis desplaçaments, sense assistència ni 
recursos socials. (Veure: “Desplaçament urbà”). Les seves 
famílies queden desestructurades i les possibilitats de que 
morin o es converteixin en nens del carrer o nens soldat* 
són enormes. El cost de l’educació, la inseguretat, la manca 
d’infraestructures, la discriminació, les barreres lingüísti-
ques i les fugides successives impedeixen moltes vegades la 
seva escolarització malgrat ser aquesta la millor arma con-
tra el reclutament. Quan retornen a les seves cases, els nens 
i nenes desplaçats es converteixen en les primeres víctimes 
de les mines antipersona.

Els països que viuen un major número de menors despla-
çats sense escolaritzar són: Burundi, Libèria, Bangladesh, 
Nepal, els Territoris Palestins ocupats, Indonèsia (Cen-
tral Java), Rússia (Txetxènia), Congo-Brazzaville, Sudan, 
Somàlia, República Democràtica del Congo, Nigèria, Sri 
Lanka, Filipines, Burma (Myanmar), Irak, Uganda, Mè-

xic, Guatemala, Perú i Colòmbia. (L’ordre dels països és 
aleatori).
(Veure també: “Menors no acompanyats”, “Menors sol-
licitants d’asil”, “Nens soldat”).

Bibliografi a emprada: 61, 62 i 102

Menors sol·licitants d’asil

Els nens i nenes refugiats estan protegits, a l’igual que 
els adults, per la Convenció de Ginebra de 1951* i el 
Protocol de Nova York de 1967*. Aliança Internacional 
Save Th e Children i l’Alt Comissionat de Nacions Uni-
des per als Refugiats* defenen en la Declaració de Bones 
Pràctiques del Programa de Menors no acompanyats que 
els Estats tinguin en compte, a més de lo establert en la 
Convenció de Ginebra per als refugiats, altres formes de 
persecució: “Les formes de violacions dels drets humans, 
especialment aplicades en menors, com, per exemple, el 
reclutament de nens per grups armats, la tracta de nens 
amb fi ns de prostitució, l’explotació sexual, la mutilació 
genital femenina i el treball forçós”. Aquesta declaració 
estableix també que les peticions presentades per menors 
es tramitin de prioritàriament.

Quan un menor arriba a Espanya acompanyat pel seu 
pare, mare o ambdós, el dret d’asil se sol·licita i es con-
cedeix o denega de manera conjunta: el nen adquireix 
el mateix estatut que el seu progenitor o progenitors. 
També existeix la possibilitat de que els seus pares hagin 
obtingut l’Estatut d’Asil i sol·liciten l’extensió als seus 
fi lls per a portar-los del país d’origen si resten amb ell, 
quan han arribat posteriorment, o quan, per qualsevol 
altre motiu no se’ls pot incloure en la primera sol·licitud. 
La fi gura de l’extensió familiar* està recollida en l’article 
10 de la Llei d’Asil.
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Quan el menor arriba acompanyat d’un familiar diferent 
als seus ascendents en primer grau, és probable que tinguin 
que realitzar la sol·licitud de manera individual, encara que 
l’adult podrà assessorar-lo i representa’ls si fos necessari. Els 
menors no acompanyats són tutelats pels organismes i ad-
ministracions pertinents. L’Ofi cina d’Asil i Refugi* (OAR) 
es mostra poc inclinada a estudiar la sol·licitud d’asil d’un 
menor fi ns que compti amb aquesta tutela, inclús quan 
està acompanyat per un adult, al considerar que ha de ser 
presentada pel representant legal. La tardança amb que es 
tramita la tutela fa que alguns menors acompleixin la ma-
joria d’edat sense haver sol·licitat asil. Mentre el número 
de menors no acompanyats que arriben a Espanya aug-
menta cada dia, són molt pocs els què sol·liciten asil. (Veu-
re també: “Menors no acompanyats”, “Menors refugiats i 
desplaçats”, “Nens soldat”).

Bibliografi a emprada: 3 i 99

Multiculturalitat

Com assenyala el politòleg Ricard Zapata, “la multicul-
turalitat no és un ideal a aconseguir si no una realitat a 
gestionar”; el resultat del procés de formació de societats 
en les que coexisteixen cultures diferents dins d’un ma-
teix Estat. Aquest procés constitueix un “problema” per 
a la democràcia, degut a que –en el seu context actual- 
no proporciona a totes les entitats el mateix tractament 
estatal –en termes de dret i discriminació-. Aquesta si-
tuació obliga a qüestionar la vigència del vincle modern 
entre ciutadania*, Estat i nacionalitat. La construcció de 
la Unió Europea podria servir com a exemple del trenca-
ment d’aquest vincle: la mateixa categoria de ciutadania 
europea identifi ca a diferents nacionalitats. 
(Veure també: “Interculturalitat”).

Bibliografi a emprada: 105



69





71

Nacionalitat

Vincle que permet defi nir a una persona com a membre 
d’un Estat, be per haver nascut en ell, bé per haver es-
tat nacionalitzada per altres llocs. Les persones que tenen 
la nacionalitat d’un Estat gaudeixen d’uns drets dels que 
manquen qui són considerades estrangeres. 

La nacionalitat és una de les causes de persecució que 
fi guren en la defi nició de refugiat*, establerta en la Con-
venció de Ginebra de 1951: “degut a fundats temors de 
ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, 
pertinença a determinat grup social o opinions políti-
ques, es troben fora del seu país (...)”. En aquest context 
contempla no només el vincle entre una persona i deter-
minat Estat, si no també la pertinença a un grup ètnic 
o lingüístic i, de vegades, pot coincidir amb la raça. La 
pertinença a un grup nacional sobre el que s’apliquen 
mesures i comportaments contraris a dita nacionalitat 
pot originar fonamentats temors de ser perseguits encara 
què dites mesures i comportaments no s’hagin patit per-
sonalment.

Els articles del 17 al 26 del Codi Civil regulen la forma en 
que s’adquireix la nacionalitat espanyola. Les persones im-
migrants podran sol·licitar la nacionalitat espanyola trans-
correguts deu anys des de l’obtenció de la residència i les 
persones refugiades quan hagin transcorregut cinc des del 
reconeixement del dret d’asil. Per als que venen d’Amèrica 
Llatina, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal i 
les persones sefardites bastarà dos anys si acompleixen els 
requisits anteriors.

Els nascuts a Espanya de pares apàtrides – si ambdós pro-
genitors no tenen nacionalitat- obtindran nacionalitat espa-
nyola. (Veure també: “Ius sanguinis”, “ius soli”).

Bibliografi a emprada: 31, 43 i 77

Nens soldat

En molts casos els menors són capturats pels exèrcits o per 
altres organitzacions armades que els obliguen a enrolar-
se. En d’altres, es converteixen en soldats per a combatre 
la misèria i buscar la protecció de la que no ostenten, so-
bretot quan han perdut als seus pares, els han vist morir o 
han estat víctimes directes dels maltractes propiciades per 
l’exèrcit o pels grups armats. Els nens i nenes són utilitzats 
com a combatents, desminadors, esclaus sexuals, espies i 
portadors, entre d’altres “funcions”. Amb l’objectiu d’hu-
miliar-los i adoctrinar-los per a l’horror, els soldats pro-
pinen als nens i nenes un tracte cruel, els torturen i els 
obliguen a presenciar actes terribles entre els que es troben 
les execucions, les amputacions i el canibalisme.

La proliferació de confl ictes civils en els que s’enfronten 
persones de diferent origen ètnic o de diferents grups 
nacionals han convertit a la població civil en objectiu 
prioritari obligant a enrolar-se en un bàndol o altre. No 
existeixen xifres ofi cials sobre el número de nens i nenes 
soldats, ni un acord de la comunitat internacional so-
bre l’edat mínima per a enrolar-se. En 2000, el Protocol 
Facultatiu de la Convenció sobre els Drets dels Nens re-
lativa a la participació dels nens en els confl ictes armats 
va prohibir el reclutament forçós dels menors de 18 anys 
però no hi ha hagut consens sobre l’edat a la que els nens 
i nenes poden enrolar-se voluntàriament. El reclutament 
per a lluitar en l’exèrcit regular o en qualsevol altre tipus 
d’organització armada és un dels principals riscos que pa-
teixen tant les nenes com els nens desplaçats i refugiats. 
(Veure: “Menors refugiats i desplaçats”).

Entre els països en que es dóna un major número de recluta-
ments es troben: Burundi, Colòmbia, Costa de Marfi l, Re-
pública Democràtica del Congo, Indonèsia, Libèria, Nepal, 
Filipines, Sudan i Uganda. (L’ordre dels països és aleatori).
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Les nenes soldat pateixen a més altres situacions específi -
ques per motius de gènere. De vegades són els seus propis 
pares que les entreguen a les forces o grups armats com 
un tipus “d’impost”. Són les últimes en accedir als re-
cursos i la seva situació social, quasi sempre més precària 
que la dels homes, les fa molt més vulnerables a les pres-
sions, els segrestaments i en xantatge sexual. En el cas de 
les nenes existeix una relació directa entre el reclutament 
forçós i l’explotació sexual. Es converteixen a més en víc-
times de malalties venèries com la sida i d’embarassos no 
desitjats que les estigmatitzen.

Bibliografi a emprada: 20, 61 i 74

No devolució (Non refoulment)

Prohibició imposada als Estats pel Dret Internacional de 
l’expulsió o devolució d’una persona al territori de qual-
sevol país en el que la seva vida o la seva llibertat es trobin 
amenaçades, o poguessin patir tortura, tractes inhumans 
o degradants o altres greus transgressions dels seus drets 
humans fonamentals.

Els governs també deuen aplicar-ho per a evitar que per-
sones que han col·laborat en polítiques no compartides, 
violat els drets humans o participat en activitats violentes 
siguin sotmeses a tractes cruels o denigrants si són retor-
nades al seu país d’origen.

El Dret espanyol ha incorporat aquest principi per dues vies:

a. Mitjançant la Convenció de Ginebra de 1951 i la 
Llei d’Asil. Ho recull expressament per a les perso-
nes a les que s’ha reconegut l’estatut de refugiat o la 
protecció subsidiària i  per a les persones que han 
sol·licitat l’estatut durant el període de tramitació 

del seu expedient. No es respecta quan:

- Es rebutja en la frontera a sol·licitants d’asil abans 
que es puguin tramitar la seva sol·licitud si no te-
nen la possibilitat de tramitar-la en altre part.

-  Es retorna als refugiats al seu país d’origen en el 
que temen ser perseguits –“tenen fundats temors 
de ser perseguits”- o se’ls expulsa a qualsevol altre 
país en el que la seva vida, la seva llibertat o segu-
retat física corren també perill.

       (Veure també: “Estatut de protecció complemen-
tària o subsidiària”)

b. Mitjançant la Convenció contra la Tortura i la Con-
venció Europea de Drets Humans, que també recu-
llen aquest principi.

Bibliografi a emprada: 13, 77 i 99
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OAR
(Veure: “Ofi cina d’Asil i Refugi”)

Oficina d’Asil i Refugi (OAR)

Adscrita al Ministeri de l’Interior, la OAR rep les sol-
licituds d’asil i realitza el procediment de inadmissió 
a tràmit*, que consisteix en decidir quines d’aquestes 
sol·licituds mereixen ser tramitades i quines no. També 
s’ocupa de realitzar l’examen de l’expedient i estudi de les 
probes de les sol·licituds admeses a tràmit. Aquesta sego-
na fase s’anomena instrucció de l’expedient* i culmina 
amb l’emissió d’un informe favorable o desfavorable so-
bre la concessió de l’asil, que se sotmet a la consideració 
de la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR*).

La OAR també s’encarrega de plantejar a la CIAR l’au-
torització de Permanència per Raons Humanitàries* per 
a determinades persones les sol·licituds d’asil de les quals 
ha estat denegada o no admesa a tràmit. 

Altres de les seves comeses és l’examen de les sol·licituds 
de l’Estatut de l’Apàtrida* sobre les que eleva la seva pro-
posta de resolució al Ministeri de l’Interior mitjançant la 
Direcció General d’Estrangeria i Immigració. També es 
troben entre les seves obligacions la d’informar i orien-
tar als sol·licitants d’asil sobre els serveis socials existents. 
(Veure també: “Procediment d’asil”).

En resum: la OAR instrueix els expedients per a la concessió 
de l’Estatut d’Asil i l’Estatut d’Apàtrida i emet un informe 
favorable o no a la concessió de la Protecció Complementària.

Bibliografi a emprada: 77 i 99

Oficina d’estrangers

Les ofi cines d’estrangers són les unitats que integren els 
diferents serveis de l’Administració General de l’Estat 
competents en matèria d’Estrangeria i Immigració en 
l’àmbit provincial. Estan ubicades en la capital de les 
províncies i poden disposar d’ofi cines delegades ubicades 
en els districtes de la capital i en els municipis.

A més de les seves funcions en l’àmbit de la immigració, 
les ofi cines d’estrangers són, conjuntament amb l’Ofi cina 
d’Asil i Refugi (a Madrid) i les Comissaries Provincials de 
Policia, els llocs habilitats per a presentar una sol·licitud 
d’asil en territori* i una sol·licitud de l’Estatut d’Apàtri-
da. La seva funció, en aquests àmbits, consisteix en in-
formar i recollir les sol·licituds i notifi car les resolucions 
adoptades pels òrgans competents.

Bibliografi a emprada: 49

Oficina instructora
(Veure: “Ofi cina d’asil i Refugi”)

Oficina Única d’Estrangers
(Veure: “Ofi cina d’Estrangers”)

Opinions polítiques

Dictamen o semblar relatiu a l’activitat política, ideologia. Les 
opinions polítiques són una de les causes de persecució que fi -
guren en la defi nició de refugiat*, establerta en la convenció de 
Ginebra de 1951: “degut a fundats temors de ser perseguida 
per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determi-
nat grup social o opinió política, es troba fora del seu país (...)”.

Bibliografi a emprada: 31 i 38
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Organismes d’Obres Públiques i Socors 
de les Nacions Unides per als Refugiats 
de Palestina en l’Orient Pròxim (OOPS/
UNRWA)

L’OOPS (més conegut com UNRWA, per les seves sigles 
en anglès) va néixer al 1949 com una organització tempo-
ral de Nacions Unides per a prestar una protecció específi -
ca als refugiats palestinos9 davant la situació d’emergència 
en la que havien quedat després del confl icte àrab-israelià 
de 1948. A les hores, 750.000 refugiats palestins van haver 
de fugir de les seves llar. Actualment hi ha 3.737.494 refu-
giats palestins registrats en l’OOPS. Més d’un milió viuen 
en els 59 camps d’aquest organisme.

Sota la defi nició operacional de l’OOPS, els refugiats són 
persones què tenien com a lloc normal de residència Pales-
tina entre juny de 1946 i maig de 1948, que van perdre les 
seves cases i mitjans de subsistència com a resultat del con-
fl icte àrab israelià de 1948, estan inscrits davant l’OOPS 
i es van refugiar a Jordània, el Líban, la República àrab 
de Síria, la Franja de Gasa i la Ribera Occidental. També 
tenen dret a rebre la seva assistència els fi lls dels refugiats.

L’OOPS va ser una iniciativa promoguda fonamental-
ment per Estats Units, que va proposar a l’Assamblea 

General de Nacions Unides crear un organisme per im-
pulsar projectes de desenvolupament a gran escala pel 
poble palestí en l’exili (d’aquí el seu nom). Es va crear en 
el mateix període en que va néixer l’Alt Comissionat de 
Nacions Unides pels Refugiats, a conseqüència de la Se-
gona Guerra Mundial. Els Estats àrabs van insistir en que 
els refugiats que rebien ajut de l’OOPS fossin exclosos 
del mandat de l’ACNUR i de la Convenció de Ginebra 
de 1951. Els preocupava que es veiés minvat el seu dret 
a tornar a Palestina com a grup, dret reconegut explícita-
ment per l’Assamblea General per a contrarestar l’esperit 
inicial de l’OOPS que es centrava en el desenvolupament 
en l’exili i no en el retorn.

Davant el fracàs dels plans de reassentament, l’organis-
me es va bolcar en els programes d’ajut d’emergència, 
educació i salut en els camps de refugiats. Després de la 
primera intifada (sublevació)(1987), es va crear un pla 
d’assessorament jurídic gratuït i es van desplegar observa-
dors de drets humans. A diferència de l’Alt Comissionat, 
la seva missió consisteix en prestar serveis bàsics i no pro-
tecció internacional.

“Hi ha com a mínim una qüestió en la que estan 
d’acord totes les faccions libaneses: en la urgència que 
mig milió de refugiats palestins que viuen en el seu 

9.  Després de la I Guerra Mundial, l’anglès Mark Sykes i el francès François Georges-Picot van signar un pacte –conegut com l’acord Sykes-Picot- pel 
desmembrament de l’Imperi Otomà. “Van reorganitzar” l’Orient Pròxim amb criteris imperialistes: repartició entre França i Gran Bretanya. El 
cas de Palestina va ser excepcional: Gran Bretanya ocupava Palestina des de 1917 i havia promès, amb l’ànim de trobar recolzament de la comu-
nitat jueva durant la guerra, establir “una pàtria nacional per als jueus” –reclamada per l’Organització Mundial Sionista des de la seva formació el 
1897- Comença un període d’immigració jueva a Palestina recolzada per Gran Bretanya. Al 1942 l’Agència Jueva fa públic el Programa Baltimore, 
l’objectiu del qual és la creació d’un Estat jueu a Palestina mitjançant la immigració il·limitada.

 Davant la creixent violència originada per la cada vegada més forta immigració jueva i l’oposició dels habitants àrabs, el Regne Unit va decidir 
abandonar Palestina. La “qüestió” es planteja davant l’ONU. Mitjançant resolució 181 (II) del 29 de novembre de 1947, es van aprovar els se-
güents punts: la fi nalització del mandat britànic; la retirada progressiva de l’exèrcit anglès i la fi xació de les fronteres entre l’Estat palestí, el jueu 
i Jerusalem a més tardar l’1 d’octubre de 1948. Cinc països àrabs confrontants amb Israel van rebutjar la resolució de l’ONU, que concedia a la 
població jueva més de la meitat del territori, malgrat que la població àrab era aleshores molt més nombrosa. Estats Units, seguit de l’URSS, es van 
apressar  a reconèixer Israel com a Estat. Va començar la guerra àrab-israelí.



77

país marxin el més aviat possible. No volen dóna’ls-hi 
drets civils, ni facilitats de vida, ni llocs de treball, per 
a que no s’acomodin i acabin instal·lant-se en aquest 
fràgil país.
I així resulta que mig milió de palestins desarrelats 
subsisteixen en precaris camps de refugiats, i en l’oblit 
total de la resta del món (...).
El problema és el sentiment de provisionalitat en el 
que viuen des de fa més de cinquanta anys. No tenen 
res més que fer que seure davant la porta del cobert i 
esperar ... mentre la resta del món sospesa que potser 
aquells siguin el preu  a pagar per la pau”

Sotillo, Alberto. Olvidados y Tracionados. 
Diari El Correo.

Bibliografi a emprada: 27, 36 i 63

Organització Internacional per a les 
Migracions (OIM)

La Organització Internacional per a les Migracions 
(OIM) és una organització intergovernamental que, se-
gons la seva pròpia defi nició, treballa “amb els governs 
i la societat civil per a promoure la comprensió sobre 
les qüestions migratòries, fomentar el desenvolupament 
socioeconòmic mitjançant la migració i vetllar per la 
dignitat humana i el benestar dels migrants”.

La OIM va ser creada al 1951 com un organisme logístic 
per ajudar als governs europeus a organitzar el reassenta-
ment dels 11 milions de persones desarrelades després de 
la II Guerra Mundial. Actualment aglutina a 118 Estats, 
treballa en més de 290 països i compte amb un pressu-
post de quasi 1.000 milions de dòlars estatunidencs.

El seu mandat també ha crescut i avui aborda de manera 

global les migracions. Realitza, com en origen, projectes 
operatius de gestió, compta a més amb programes de de-
senvolupament social i econòmic mitjançant la migració, 
i realitza tasques de sensibilització.

Espanya va entrar a formar part de l’OIM al 1958 com a 
membre de ple dret. L’any 1979 va passar de país mem-
bre a país observador. La decisió es va prendre per cri-
teris econòmics: l’emigració dels espanyols havia cessat 
i Espanya estava molt lluny de convertir-se en un país 
d’acollida. Es va decidir aleshores de deixar de pagar la 
quota de país membre i mantenir-se com a observador.

El 8 de juny de 2006, Espanya va tornar a incorporar-se. 
Els programes i activitats de l’ofi cina de la OIM s’estan 
veient reforçats i diversifi cats ara amb les peticions i pri-
oritats del Govern.

En l’actualitat, el projecte de major envergadura que es 
porta a terme és el Programa de Retorn Voluntari d’Im-
migrants, dirigit a aquelles persones immigrants que es 
troben en situació d’exclusió social, desitgen retornar al 
seu país d’origen i no disposen de mitjans propis per a 
poder fer-ho.

Fins juny de 2006, Espanya era l’únic país de la Unió 
Europea que no pertanyia a l’OIM pel que la seva incor-
poració va permetre també defensar els interessos de la 
UE en el seu conjunt.

Bibliografi a emprada: 71 i 72
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País d’acollida

País en el que es dóna emparament o protecció a una 
persona.

En el cas de l’asil es considera país d’acollida a aquell que 
reconeix l’Estatut d’Asil a les persones refugiades que li 
sol·liciten i els atorga la protecció corresponent.

Els països que més persones refugiades han acollit en les seves 
fronteres són Paquistan, Iran, Alemanya, Tanzània, EEUU, 
Xina, Sèrbia i Montenegro, Gran Bretanya, Aràbia Saudí 
i Armènia.

País d’origen

Estat del que és nacional una persona. Hi ha moltes ve-
gades en que el país de nacionalitat no coincideix amb 
l’estat en que ha nascut una persona, bé perquè no ha 
viscut i s’ha nacionalitzat en un altre, bé perquè el lloc 
en que va néixer bo ha estat considerat com a Estat o 
ha desaparegut com a tal – palestins, kurds, sahrauís- o 
degut a altres motius. Per aquesta raó, a efectes jurídics 
sempre es parla de país de nacionalitat.

Les persones refugiades fugen del seu país de nacionalitat 
per fundats temors de ser perseguides.

Els principals països d’origen de les persones refugiades són: 
Afganistan, Sudan, Burundi, República Democràtica del 
Congo, Palestina, Somàlia, Iraq, Libèria i Angola (dades 
de 2004).

País d’origen segur

En asil s’entén per país d’origen segur aquell que garanteix 
la protecció dels drets fonamentals dels seus habitants.
La Directiva del Consell Europeu sobre normes mínimes 
pels procediments que deuen aplicar els Estats membre 
per a concedir o retirar la condició de refugiat*10 permet, 
mitjançant els articles 29, 30 i 31, l’establiment de llistes 
de països d’origen considerats segurs amb relació a una sè-
rie de criteris establers en l’annex II. Les sol·licituds d’asil 
dels nacionals o residents en aquests Estats seran conside-
rades infundades. Aquestes llistes poden ser establertes pel 
Consell, en aquest cas seran vinculants per a tots els Estats 
membre, o pels propis Estats.

L’Article 30 permet la designació nacional de països d’ori-
gen “segurs” diferents dels que apareixeran en la llista mí-
nima comuna i la designació d’una part d’un país com a 
segura. Encara que l’Annex II ofereix certes garanties da-
vant aquesta designació, basta que els Estats estiguin “con-
vençuts” de que les persones no pateixen ni persecució, 
ni tortura ni tractes humans o degradants. Aquest “con-
venciment” es basarà en una sèrie de fonts d’informació, 
que podria ser altres Estats membre, l’ACNUR, el Consell 
d’Europa i altres organitzacions internacionals pertinents.

L’Article 31 permet que, quan un sol·licitant d’asil inten-
ti entrar en el territori d’un Estat membre de la UE pro-
cedent d’un tercer país d’origen considerat segur (inclosa 
una llista aprovada pel Consell o per un Estat membre 
en la seva legislació nacional), i amb el que existeixi un 
acord de readmissió, aquest Estat pugui denegar pura i 
simplement l’examen de sol·licitud al ser, com hem dit, 
considerada infundada. 

10. Unió Europea. Directiva 2005/85/CE del Consell Europeu d’1 de desembre de 2005 sobre normes mínimes per als procediments que han d’apli-
car els Estats membre per a concedir o retirar la condició de refugiat.



80

La Llei d’Asil introdueix el concepte de tercer país segur 
com a causa d ’inadmissió (art. 20.1 d). Cal especifi car que 
no es tracta pròpiament d’una inadmissió a tràmit, si no que 
no s’examina ja ni tan sols la sol·licitud d’asil.

Aquestes previsions vulneren les obligacions internacio-
nals dels Estats membre al no establir criteris estrictes per 
a considerar que un tercer Estat pugui considerar-se com 
a segur i al permetre, en determinats casos, l’expulsió o 
devolució de sol·licitants d’asil sense examinar les seves 
circumstàncies particulars. A més, la Convenció de Gi-
nebra de 1951 prohibeix expressament en el seu article 
311 qualsevol tipus de discriminació per motius de país 
d’origen*. (Veure també: “Tercer país segur”).

Bibliografi a emprada: 31, 77 i 90

País segur

Es denomina així a l’Estat en el que existeixen garanties 
sufi cients de respecte als drets humans i en el que es fa 
efectiu el principi de no devolució*. (Veure també: “País 
d’origen segur” i “Tercer país segur”).

Bibliografi a emprada: 31, 77 i 90

Permanència per Raons Humanitàries

La Llei d’Asil estableix, que en cas d’inadmissió o dene-
gació de la petició de protecció internacional, es podrà 
autoritzar l’estada per raons humanitàries determinades 
en la normativa d’estrangeria

Permís de residència
(Veure: “autorització de residència i treball”)

Persecució

La Reial Acadèmia Espanyola entén per persecució “l’ac-
ció i efecte de perseguir”, que defi neix: “molestar, acon-
seguir que algú pateixi procurant fer-li el menor mal 
possible”. La Convenció de Ginebra de 1951 estableix 
les causes de persecució que converteixen a una persona 
en refugiada*, encara que no defi neix el concepte de per-
secució, que podria entendre’s, en aquest context, com 
una violació greu dels drets humans bàsics o una amena-
ça contra la vida o la llibertat d’una persona per motius 
de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat 
grup social o opinions polítiques.

Amnistia Internacional assenyala aquí alguns dels drets del 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i del Con-
veni Europeu de Drets Humans: el dret a la vida; el dret 
a ser protegit contra la tortura i els tactes o penes cruels, 
inhumans o degradants; el dret a no estar sotmès a esclavi-
tud o servitud; el dret a no ser perseguit per actes que no 
constitueixen delicte comú en la legislació vigent en el mo-
ment en que es van realitzar; el dret a ser reconegut com a 
persona davant la llei i el dret a la llibertat de pensament, 
consciència i religió.

La interpretació dels Estats és molt més restrictiva: per 
a que un Estat reconegui l’existència o el risc de perse-
cució no basta amb que tingui constància de què en un 
determinat país es produeixen violacions dels drets hu-
mans greus i reiterades cap a un determinat sector de la 

11. Article 3 – Prohibició de la discriminació: Els Estats Contractant aplicaran les disposicions d’aquesta Convenció als refugiats, sense discriminació 
per motius de raça, religió o país d’origen. Convenció de Ginebra de 1951.
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població, si no que la persona que sol·licita asil ha de 
demostrar que les ha patit o que té fonamentats temors 
de patir-les.

Bibliografi a emprada: 14, 38 i 77

 

Persecució per motius de gènere*

Persecució motivada pels rols masculí i femení que s’ator-
guen a les persones pel fet de ser homes o dones, o per la 
seva orientació o identitat sexual. El més habitual és que 
les víctimes d’aquesta persecució siguin les dones, degut 
a les relacions de poder establertes en base a aquests rols, 
encara afecta a ambdós sexes.

Des del punt de vista estructural, la persecució per mo-
tius de gènere pot manifestar-se mitjançant lleis, normes 
socials, religioses o culturals discriminatòries o de penes 
o càstigs desproporcionats per transgredir lleis, normes 
socials, religioses o culturals. Moltes vegades, aquestes es-
tructures, emanen de pràctiques consolidades contra els 
Drets Humans i altres vegades són les pròpies estructures 
les que promouen dites pràctiques.

- Les principals formes de persecució que pateixen 
les dones són:

· La violència sexual:
· Violació
· Abusos sexuals

· La violència en l’àmbit familiar (i grups pro-
pers):

· Maltractes
· Crims d’honor
· Mort per dot
· Matrimoni forçat

· La violència en l’àmbit comunal i/o nacional:
· Mutilació genital
· Prostitució forçada
· Quema de vídues
· Esterilització forçada
· Avortament  forçat
· Lapidació

· La violència en l’àmbit internacional:
· Tracta de persones per a prostitució forçada i 

esclavitut sexual
· Treballs forçats

- Les principals formes de persecució que pateixen 
les persones per la seva identitat i orientació se-
xual són:

  
· Penalització legal –inclosa la pena de mort en al-

guns països-.
· Tortures i tractes degradants –a vegades exercits 

pels propis agents estatals-.
· Violència i abusos sexuals.
· Diagnòstic com a malaltia mental.
· Reclusió.
· Penes o càstigs.
· Violència intrafamiliar.

Aquestes classifi cacions no són tancades, si no que es 
tracta de refl ectir els casos més habituals en el seu àmbit 
més comú.

Els motius de persecució que reconeix la Convenció 
de Ginebra de 1951 –raça, religió, nacionalitat, opi-
nions polítiques i pertinença a un grup social deter-
minat- continuen interpretant-se, transcorregut més 
de mig segle des de la seva elaboració, sense tenir en 
compte la perspectiva de gènere. S’origina i articula d 
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ela mateixa forma la persecució per motius de religió 
cap a un home i cap a una dona? Aquest dèfi cit his-
tòric no només ha impedit detectar moltes formes de 
persecució que s’executen de forma diferent cap a la 
dona, si no també reconèixer la pròpia persecució que 
pateixen pel fet de ser dones.

En resposta a aquest dèfi cit, que ha deixat sense pro-
tecció a una gran part de la humanitat, s’han elaborat 
directrius internacionals, afavorides per l’Alt Comissi-
onat de Nacions Unides pels Refugiats, en les que es 
promou el reconeixement de la persecució per motius 
de gènere, al·legant la pertinença, de qui les pateixen, 
a un determinat grup social. Aquestes directrius han 
permès també desvelar com persecució per opinions 
polítiques les que pateixen qui són “castigats o castiga-
des” per negar-se a acomplir normes discriminatòries 
o per defendre els drets humans de les dones o de les 
persones homosexuals, bisexuals i transsexuals.

Recollint aquestes directius internacionals, la llei d’asil 
espanyola inclou a les persones que fugen dels seus pa-
ïsos d’origen degut a temor fundat de patir persecució 
per motius de gènere, inclòs dintre del concepte de 
grup social determinat.  

Bibliografi a emprada: 8, 69, 70, 82 i 98

 

Persones d’interès de l’ACNUR

Terme amb que l’Alt Comissionat de Nacions Unides per 
als Refugiats (ACNUR*) designa al conjunt de persones 
les necessitats de les quals de protecció i assistència són 
del seu interès. ACNUR parla de persones sota el seu 
emparament per al·ludir al número total de persones a 
qui els Governs han reconegut la seva situació de refugi-

ades, al número de persones que sol·liciten asil cada any, 
de repatriades voluntàriament, de reassentades en tercers 
països i d’apàtrides.

La intervenció de l’ACNUR  a favor d’altres persones –no 
incloses en el seu mandat original- ha d’estar motivada per 
resolucions de l’Assamblea General de Nacions Unides. Per 
aquesta via, l’Alt Comissionat ha començat a treballar amb 
alguns grups de desplaçats interns, especialment a Colòm-
bia i en diferents països de l’Est.

Bibliografi a essencial:
- UNHCR (ACNUR) publica cada any (en el segon se-

mestre) l’informe Global Refugee Trends, en el que re-
cull les dades facilitades pels països del número de per-
sones que han sol·licitat asil, el número de persones a 
les que s’ha reconegut la seva condició de refugiades, els 
principals països d’origen i acollida, etc. Posteriorment 
es tradueix al castellà.

Bibliografi a emprada: 6

Polissó

Persona que embarca clandestinament. Pot ser immi-
grant econòmic o refugiat.
Les restrictives legislacions sobre Estrangeria imposades 
pels països del Nord s’han convertit en una trava moltes 
vegades insalvable per a qui pretén marxar del seu país en 
recerca d’una vida més digna (immigrants econòmics) i 
especialment per a qui fuig (persones refugiades) –com 
sol·licitar un visat a les mateixes autoritats que promo-
uen la teva persecució o la consenten?-. (Veure: “Agent 
de persecució”).

Aquesta situació provoca cada vegada més persones que 
es vegin obligades a viatjar de forma clandestina. Entre 
les alternatives per fer-ho, totes precàries i perilloses, es 
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troben el polissonatge.  El casos més habituals es produ-
eixen en els vaixells, encara que també hi ha persones que 
intenten viatjar de forma clandestina en les rodes o en la 
bodega d’un avió.

Quan un vaixell amb polissons estrangers a bord atraqui 
en un port espanyol:

- És competència dels Subdelegats del Govern coordi-
nar el conjunt d’actuacions relatives al tractament de 
la seva situació.

- Han d’accedir al vaixell funcionaris del Cos Nacional 
de Policia que tinguin competències en matèria d’es-
trangeria, acompanyats –si fós necessari-, d’intèrpret.

- La Comissaria Provincial o Local ha d’elevar en el 
termini màxim de 2 hores des de l’arribada del vai-
xell un informe al Subdelegat del Govern, en el que 
es valoraran les condicions d’habitabilitat i salubritat 
de les dependències en que es troben els polissons.

- El Subdelegat del Govern haurà de valorar l’infor-
me remès i desembarcar als polissons amb caràcter 
urgent si observa que s’està vulnerant la prohibició 
de sotmetre a les persones a tractes inhumans o de-
gradants (conforme l’Article 3 del Conveni Europeu 
per a la Protecció dels Drets Humans i de les Lliber-
tats Fonamentals*).

- En cas contrari, els polissons romandran en el vaixell 
sota la responsabilitat del capità excepte que la casa 
consignatària proposi la seva repatriació al país d’ori-
gen, en aquest cas haurà de sufragar les despeses de 
repatriació.

- Si el polissó necessita assistència mèdica, se li haurà 
de facilitar i, si la gravetat de la malaltia ho aconsella, 

es traslladarà a un centre hospitalari.
- Sempre que el polissó manifesta la seva intenció d’en-

trar en el territori espanyol o demani la protecció de 
l’Estat, se li facilitarà l’assistència lletrada.

Quan un polissó estranger manifesta la seva intenció de 
sol·licitar asil a Espanya:

- La petició tindrà la consideració d’una sol·licitud 
d’asil en frontera* (Veure: “Asil en frontera”).

- Si al temps de la sortida del vaixell del territori es-
panyol no s’ha dictat resolució es traslladarà al inte-
ressat a les dependències habilitades a tal efecte en el 
lloc fronterer, en tant es decideix sobre l’admissió a 
tràmit de la sol·licitud.

- Si no es tenen les dependències adequades, se’ls as-
signarà una residència obligatòria en dependències 
preferentment de la Creu Roja Espanyola del lloc, 
o de qualsevol altre organització que entre els seus 
objectius es trobi l’assistència a persones refugiades.

- Si s’admet a tràmit la sol·licitud d’asil, el polissó po-
drà desembarcar.

- Si no s’admet a tràmit la sol·licitud –el govern es-
panyol no admet a tràmit el 65% de les sol·licituds 
d’asil- se li aplicarà el que diu en el Reglament i la Llei 
d’Estrangeria12 sobre entrada, sortida i control d’es-
trangers en territori espanyol. (Veure:”Procediment 
d’inadmissió a tràmit”).

- Si el vaixell abandona el port espanyol amb polissó 
a bord , el capità haurà d’entregar a les autoritats 
espanyoles una declaració signada en la que es reco-
negui que els polissons resten en el vaixell sota la seva 
responsabilitat.

12. Espanya. Llei Orgànica 14/2003. de 20 de novembre de 2003 de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, modifi cada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. BOE 
23.12.2000.
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Totes les despeses derivades de la presència de polissons, 
ja sigui en el vaixell, ja siguin causats pel desembarcament 
(alimentació, allotjament, intèrpret, assistència, etc.) o pel 
seu retorn al país d’origen seran sufragades per la casa con-
signatària del vaixell, excepte en el supòsit de sol·licitants 
d’asil les peticions dels quals siguin admeses a tràmit.

“Quan el vaixell arriba a un port espanyol el visiten 
diferents funcionaris policials, acompanyats si és neces-
sari per intèrprets i entrevisten al polissó en presència 
del capità i de dos testimonis per a comprovar les seves 
dades personals, el seu estat de salut i el tracte que rep 
a bord (alimentació i allotjament). Al fi nal, els agents 
pregunten al polissó “si desitja dir alguna cosa més” i és 
aleshores quan aquesta persona, procedent d’altre conti-
nent, desorientada després d’un llarg i mogut viatge, nor-
malment en defi cients condicions físiques, després d’una 
entrevista rodejada de funcionaris policials i altres per-
sones estranyes i sense coneixement de la legislació espa-
nyola d’estrangeria i asil, ha d’encertar a expressar amb 
claredat el seu desig de demanar l’estatut de refugiat”.

Canivell, J i Zubizarreta, F, Rodríguez 
Ugarte, J.J. (Dir.). La situación de los 

Refugiados en España. Informe 2003 de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

(CEAR)

Bibliografi a emprada: 25, 38, 44, 45, 46 i 84

Prejudicis
(Veure: “Formació d’estereotips i prejudicis”)

Prima facie

Determinació en grup d’un estatut de protecció basat en 

les condicions del país d’origen. Es porta a terme quan es 
donen fl uxos massius de població que fugen de la guerra, 
enfrontaments generalitzats o persecucions, que reque-
reixen una assistència immediata i no hi ha temps per a 
gestionar els procediments individuals. En alguns països 
del Sud aquestes persones reben l’estatut de refugiat.

A la Unió Europea els governs s’acullen al Règim de Pro-
tecció Temporal en el Cas d’Afl uència Massiva de Perso-
nes Desplaçades per a gestionar aquest tipus de situaci-
ons mitjançant una protecció temporal diferent a la de 
les persones que obtenen l’Estatut d’Asil*. (Veure: “Des-
plaçat”). No obstant això, moltes de les persones que es 
benefi cien d’aquesta protecció temporal són refugiats 
d’acord amb la defi nició de la Convenció de Ginebra de 
1951. El caràcter massiu de la fugida pot ocultar aques-
tes situacions que deuen ser detectades per a tramitar les 
corresponents sol·licituds d’asil.

Bibliografi a emprada: 13 i 99

Primer país d’asil

País que ja ha atorgat algun tipus de protecció al sol-
licitant d’asil. En virtut de l’Art. 26 de la Directiva del 
Consell Europeu sobre normes mínimes per als procedi-
ments que deuen aplicar els Estats membres per a conce-
dir o retirar la condició de refugiat*15 (en relació a l’Ar-
ticle 25.2b), els Estats membre podran considerar una 
sol·licitud d’asil inadmissible no només si el sol·licitant 
ha estat reconegut com a refugiat en qualsevol altre país, 
si no també si ha gaudit d’altre tipus de protecció de ga-
ranteixi la seva no devolució al país d’origen. Qualsevol 
refugiat que hagi viscut sense drets polítics, econòmics i 
socials en un camp d’internament en un país podrà ser 
tornat a aquest país amb la única condició que el man-
tinguin en aquell camp, sense obligar-li –en principi- a 
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retornar al seu país d’origen o a un país on la seva vida 
corri perill o on pugui ser torturat o sotmès a un tracte 
inhumà. Cap entendre que no es considera inhumà el 
confi nament de les persones en un camp de refugiades, 
de vegades durant varies generacions,

Bibliografi a emprada: 90

Principis Rectors dels Desplaçaments 
Interns

Els Principis Rectors dels Desplaçaments Interns con-
templen –segons el primer article de la seva “Introducció: 
abast i fi nalitat”- les necessitats específi ques dels desplaçats 
interns de tot el món (Veure: Desplaçat intern”). Defi nei-
xen els drets i garanties pertinents per a la protecció de 
les persones contra el desplaçament forçat i per a la seva 
protecció i assistència durant aquest i en el retorn, el reas-
sentament i la reintegració.

Els principis van ser elaborats pel Representant del Se-
cretari General per als Desplaçats Interns i un grup de 
juristes, y presentats a la Comissió de Drets Humans de 
Nacions Unides al 1998. La Comissió va prendre nota 
d’ells en una resolució i va reconèixer la intenció decla-
rada del Representant d’utilitzar-los en l’acompliment de 
la seva tasca. 

Els principis recullen la defi nició de desplaçat intern* i 
refl ecteixen i són compatibles amb el dret internacional 
humanitari relatiu als drets humans i a l’asil, però no 
constitueixen un instrument vinculant. La primera sec-
ció assenyala els principis generals: les persones desplaça-
des deuen gaudir dels mateixos drets i llibertats que els 
altres habitants del país i la seva situació no “afectarà al 
dret a sol·licitar i obtenir asil en altres països”.

El Capítol segon se centra en els principis relatius a la 
protecció contra el desplaçament: les persones tenen dret 
a no veure’s obligades a desplaçar-se –entre altres causes- 
per polítiques d’apartheid, “neteja ètnica” o pràctiques 
similars; en situacions de confl icte armat, “ a menys que 
així ho requereixi la seguretat de la població civil”, ni per 
causa de projectes a gran escala, “que no estiguin justifi -
cats per un interès públic superior primordial”.

La tercera secció parla dels principis relatius a la protecció 
durant el desplaçament contra –entre altres pràctiques cru-
els- el genocidi, l’homicidi, les desaparicions forçades, la 
privació d’aliments com a mitja de combat i l’ús de mines 
antipersona. El principi onze recull el dret a la dignitat i 
a la integritat física i mental de les persones i considera la 
necessitat de protegir als desplaçats, en particular, contra: 
“la violació, la mutilació, la tortura, les penes o tractes cru-
els, inhumans o degradants, la violència contra la dona, 
la prostitució forçada o qualsevol altre forma d’atac a la 
llibertat sexual; l’esclavitud, l’entrega al matrimoni a títol 
onerós, l’explotació sexual o el treball forçat dels nens”. El 
principi tretze diu que “els nens desplaçats no seran allis-
tats en cap cas ni se’ls permetrà o demanarà que participin 
en les hostilitats”. El quinze assenyala el dret dels despla-
çats interns a sol·licitar asil en altre país i rebre protecció 
contra el retorn forçat o el reassentament  en qualsevol lloc 
on la seva vida es trobi en perill.

El capítol quart recull el dret de les organitzacions huma-
nitàries i altres òrgans competents a oferir els seus serveis 
als desplaçats interns. Aquesta secció tracta de defendre el 
treball d’aquests organismes enfront als esforços d’alguns 
governs i grups insurgents per a obstaculitzar l’ajuda i 
causar fams deliberadament entre la població.

La última secció es centra en els drets dels desplaçats in-
terns al retorn voluntari segur i digne, el reassentament i 
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la reintegració. 
(Veure també: “Menors refugiats i desplaçats”, “Dones 
refugiades i desplaçades” i “nens soldat”).

Bibliografi a essencial:
- Principis Rectors dels Desplaçaments Interns, 11 de fe-

brer de 1998. La Comissió de Drets Humans va pren-
dre nota d’aquests Principis Rectors mitjançant Resolu-
ció 2002/56.

Bibliografi a emprada: 28 i 76

 

Procediment d’asil

Procés pel que un Estat, en aquest cas Espanya, examina 
si una persona reuneix o no les condicions per ser titular 
de l’Estatut d’Asil. El procediment espanyol es basa en la 
defi nició de refugiat establerta en la Convenció de Gine-
bra de 1951* i les normes que ho regeixen estan recolli-
des en la Llei d’Asil i en el seu reglament*.

El procés s’estructura de la següent forma:

- Sol·licitud d’asil*: Refl exa els fets en els que es fona-
menta la persecució.

- Procés d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud*: Exa-
men preliminar que porta a terme l’Ofi cina d’Asil i 
Refugi (OAR)* en el que es decideix si la sol·licitud 
“mereix” o no un estudi en profunditat.

· Inadmissió: L’OAR considera que la sol·licitud no 
“mereix” un estudi en profunditat i la rebutja, és a 
dir, la no admet.

· Admissió: L’OAR admet a estudi la sol·licitud 
d’asil:

· Instrucció d’expedient: L’OAR examina 

l’expedient, estudia les proves i emet un 
informe favorable o desfavorable a la con-
cessió d’asil.

· Proposta de resolució: L’expedient i l’informe 
es sotmeten a la consideració de la Comissió 
Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR)*, que 
eleva una proposta de resolució al Ministeri 
d’Interior.

· Resolució: La resolució li correspon al 
Ministeri d’Interior sempre que estigui 
d’acord amb la CIAR. En cas de desacord, 
la resolució l’adoptaria el Consell de Mi-
nistres, però aquesta és una situació molt 
improbable.

Procediment d’inadmissió a tràmit

La legislació espanyola divideix en dues fases el proce-
diment d’asil. En la primera d’elles, l’Ofi cina d’Asil i 
Refugi (OAR)* decideix si la sol·licitud d’asil mereix o 
no ser sotmesa a examen, és a dir, si s’admet o no a trà-
mit- Després de rebre la sol·licitud d’asil, l’OAR  ha de 
comunicar d’immediat a l’Alt Comissionat de Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR) que podrà emetre un 
informe favorable o desfavorable a l’admissió.  La postura 
d’ACNUR no és vinculant.

En teoria es tracta d’un procediment per a revisar els 
aspectes merament formals de cada sol·licitud, sense 
entrar en cap cas en el contingut, a menys que aquest 
sigui manifestament no creïble. La segona fase seria la 
d’instrucció de l’expedient*, en la que s’examinarien 
el contingut i les probes, si les hagués, d’aquelles sol-
licituds admeses a tràmit.
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El procediment d’inadmissió a tràmit s’ha convertit en 
l’obstacle insalvable per a milers de sol·licitants d’asil. A 
Espanya cada any no s’admeten a tràmit més del 65% 
de les sol·licituds, és a dir, la majoria de les sol·licituds 
d’asil es rebutgen sense haver estat sotmeses a un estudi 
en profunditat.

Procediment d’inadmissió a tràmit en les sol·licituds 
d’asil en territori*: L’admissió o no a tràmit de les peti-
cions d’asil presentades dins del territori nacional (pro-
cediment ordinari), deuen resoldre’s i notifi car-se en un 
termini màxim de  un mes, durant el què el sol·licitant 
rep una documentació acreditativa de la seva situació 
que l’autoritza a l’estada a Espanya de forma provisional. 
L’Ofi cina d’Asil i Refugi (OAR)* proposa l’admissió o 
inadmissió. Transcorregut el termini, si no hi ha resposta, 
es consideraria admesa a tràmit la sol·licitud per silenci 
administratiu positiu*.

- L’admissió a tràmit permet a la persona sol-
licitant restar en territori espanyol durant la ins-
trucció de l’expedient* (període de temps en que 
es decidirà si se li concedeix o denega l’asil).

- La inadmissió a tràmit comporta una ordre de 
sortida obligatòria*, a menys que s’atorgui –en 
defecte de l’accés al procediment d’asil- un es-
tatut de protecció complementària*. La sortida 
obligatòria té que acomplir-se en un termini de 
quinze dies.

· La persona sol·licitant pot presentar un recurs 
contenciós-administratiu davant els Jutjats 
Centrals de lo Contenciós-administratiu.

Procediment d’inadmissió a tràmit en les sol·licituds 
d’asil en frontera*: L’admissió o inadmissió a tràmit de 
les sol·licituds d’asil presentades en la frontera es deuen 
resoldre en un termini de 4 dies, ampliables a 10 per 
petició de l’ACNUR. Si s’admet a tràmit, s’autoritza 
l’entrada a Espanya del sol·licitant per a continuar amb 
el procediment. A l’igual que en el procediment ordi-
nari (en territori) s’ocupa l’OAR de proposar l’admissió 
o inadmissió.

Si el procediment no es resol en el termini establert s’en-
tén que la sol·licitud està admesa a tràmit perquè funcio-
na també el silenci administratiu positiu*. 

- Si s’admet a tràmit se li permet entrar i estar en 
territori espanyol durant la instrucció de l’expedi-
ent* (període de temps en que es decidirà si se li 
concedeix o denega l’asil).

- Si no s’admet a tràmit, s’obre un segon termini 
de 2 dies per a demanar un reexamen* de la sol-
licitud, que l’Administració haurà de resoldre en 
2 dies. Si la resposta continués sent negativa, pot 
presentar-se un recurs contenciós-administratiu* 
davant els Jutjats Central de lo contenciós-admi-
nistratiu a l’igual que en el procediment ordinari 
(en territori). 

· La inadmissió a frontera provoca el rebuig i la 
conseqüent expulsió o devolució de la perso-
na sol·licitant, La inadmissió en frontera pot 
arribar a ser una vulneració del principi de 
no-devolució*.

Terminis de la sol·licitud d’asil en frontera:
  · Admissió o inadmissió: 4 dies ampliables a 10
  · Sol·licitud de reexamen: 2 dies
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  · Resolució del reexamen: 2 dies
 (Veure també: “Procediment d’asil”)

Bibliografi a emprada: 48 i 99

La inadmissió a tràmit d’una sol·licitud d’asil nega a les 
persones refugiades l’accés a un procediment pensat per a 
protegir els seus drets humans.
 

Proposta de resolució

En refugi és la posició favorable o desfavorable a la con-
cessió de l’Estatut d’Asil que la Comissió Interministerial 
d’Asil i Refugi* (CIAR) eleva al Ministeri d’Interior. Per 
a realitzar la proposta de resolució de cada cas, la CIAR té 
en compte l’expedient d’asil i el criteri de l’Ofi cina d’Asil 
i Refugi (OAR), responsable de la instrucció*. (Veure 
també: “Procediment d’asil” i “Resolució”).

Bibliografi a emprada: 38 i 77

Protecció subsidiària

Protecció que atorga l’Estat espanyol a les persones que, 
sense reunir la defi nició de refugiat, es tinguin fonamentats 
temors que si retorna al seu país d’origen s’enfrontarà a un 
risc real de sofrir danys greus (condemna a pena de mort i 
execució; tortura o tractes inhumans degradants; violència 
en contextos de confl icte armat intern o internacional) 

Els principals drets que té aquest estatut són els mateixos 
que els de l’estatut de refugiat
 (Veure també: “Refugiat”).

Protecció temporal

Protecció que atorga l’Estat espanyol a qui ha reconegut la 
condició de desplaçat*. La durada de l’Estatut de Desplaçat 
no podrà sobrepassar els tres anys. Transcorregut aquest ter-
mini i si les circumstàncies que van donar lloc a la concessió 
persisteixen, els benefi ciaris podran optar a la protecció de 
la Protecció Complementària (Veure: Estatut de protecció 
complementària o subsidiària)* o tramitar una autorització 
de residència, per altres vies, mitjançant la Llei d’Estrange-
ria. Els principals drets que dóna aquest estatut són:

- Autorització de residència: La protecció temporal 
dóna als seus titulars una autorització de residència 
de validesa anual. Per a renovar aquests permisos les 
autoritats governamentals sol·liciten un informe pe-
riòdic a la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi 
(CIAR)* sobre el manteniment de les circumstàncies 
que van provocar la seva concessió. La residència es 
tramita mitjançant Estrangeria: Article 45 del Regla-
ment de la LO 14/2003: Autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals.

- Autorització de treball: Les persones desplaçades 
podran sol·licitar una autorització de treball sempre 
que estigui en vigor la seva autorització de residència 
i comptin amb una oferta de feina.

- Reagrupació familiar: (Veure: “Reagrupació familiar”)

- No es reconeix de forma explícita el principi de no-
devolució.*

Bibliografi a emprada: 45, 46, 77 i 97
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Protocol de Nova York de 1967

Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats, elaborat a Nova 
York a 1967, que complementa la Convenció de Ginebra 
de 1951*. El protocol elimina la restricció temporal i ge-
ogràfi ca que estipulava la convenció, elaborada a conse-
qüència de les dues guerres mundials i en la que s’establia 
que les persones refugiades ho eren degut als esdeveni-
ments ocorreguts abans de l’1 de gener de 1951 a Euro-
pa. El  protocol universalitza la defi nició de refugiat al 
incloure  a les víctimes de persecució per motius de raça, 
religió, nacionalitat, pertinença  a un determinat grup 
social i opinions polítiques de qualsevol temps i lloc.

Bibliografi a essencial:
- Protocol de Nova York de 1967: Protocol sobre l’Estatut 

dels Refugiats. Del Protocol van prendre nota amb apro-
vació el Consell Econòmic i Social en la seva resolució 
1186 (XLI), de 18 de novembre de 1966, i l’Assamblea 
General en la seva resolució 2198 (XXI), de 16 de de-
sembre de 1966. En la mateixa resolució, l’Assamblea 
va demanar al Secretari General que transmetis el text 
del Protocol als Estats mencionats en el seu Article V a fi  
que poguessin adherir-se al Protocol. Entrada en vigor: 4 
d’octubre de 1967, de conformitat amb l’Article VIII.

Bibliografi a emprada: 77 i 78
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Raça

LA raça és una de les causes de persecució que fi guren 
en la defi nició de refugiat*, establerta en la Convenció 
de Ginebra de 1951: “degut a fonamentats temors de ser 
perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, perti-
nença a determinat grup social o opinions polítiques, es 
troba fora del seu país (...)”. En aquest context, englo-
ba la pertinença a qualsevol grup ètnic i la pertinença a 
qualsevol grup social determinat d’ascendència comú que 
constitueixi una minoria en el sinus d’una col·lectivitat.
Bibliografi a emprada: 31 i 77

Reagrupació familiar

Les persones refugiades i els benefi ciaris de la protecció 
subsidiària poden optar per realitzar l’extensió familiar 
de l’asil* o el reagrupament familiar dels seus ascendents, 
descendents, cònjuge o parella. Quan els familiars siguin 
de nacionalitat diferent a la del benefi ciari de la protecció 
internacional, es realitzarà el reagrupament familiar. En 
aquests casos no s’exigiran els requisits de la llei d’estran-
geria. 

La reagrupació familiar dels apàtrides* i de les persones 
immigrants es fa mitjançant la Llei d’Estrangeria. Els fa-
miliar a qui poden reagrupar, sense entrar en situacions 
especials són: el cònjuge del resident, els fi lls comuns me-
nors de 18 anys, els ascendents del reagrupant o del còn-
juge només quan estiguin al seu càrrec i existeixin raons 
que justifi quin la necessitat d’autoritzar la seva residència 
a Espanya.

Les persones desplaçades* podran reagrupar als seus des-
cendents –fi lls i fi lles menors d’edat-, cònjuge o persona 
amb la que manté una relació anàloga d’afectivitat i con-

vivència i als ascendents en primer grau que visquessin 
junts i formessin part de la unitat familiar en els moment 
de produir-se els esdeveniments que van donar lloc al 
desplaçament i que van fossin total o parcialment depen-
dents del benefi ciari en aquest moment.

Bibliografi a emprada: 45, 46, 49, 51, 72 i 92

Reassentament

Trasllat dels refugiats del país en el que van sol·licitar asil 
a un tercer Estat que ha acceptat acollir-los. Pot deure’ns 
a que el primer país negui els drets bàsics als refugiats, a 
que les autoritats no vulguin o no puguin proporcionar-
los una protecció efi caç o que la seva vida corri perill en 
aquest país o la seva llibertat es vegi amenaçada.

El reassentament és, juntament amb la integració local 
en el país d’acollida i la repatriació voluntària, una de les 
solucions duradores* que proposa Nacions Unides per 
a les persones refugiades. Malgrat que en moltes ocasi-
ons suposa traslladar als refugiats a països molt llunyans i 
desconeguts, constitueix un instrument de protecció es-
pecialment important en situacions d’emergència i per a 
grups molt vulnerables. El reassentament depèn de la vo-
luntat del tercer Estat –cap país està obligat a reassentar 
a les persones refugiades- i es la solució duradora menys 
utilitzada. 

Bibliografi a emprada: 13 i 55

Rebuig en frontera
(Veure: “Procediment de inadmissió a tràmit”)
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Reconeixement sota mandat de l’ACNUR

En els països que no han ratifi cat la Convenció de Ginebra 
de 1951, que no compten amb instruments jurídics per a 
la seva aplicació o que mantenen algun tipus de restricció, 
i on s’ha autoritzat la presència de l’Alt Comissionat de 
Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR*) i existeix una 
col·laboració amb el Govern, l’ACNUR pot reconèixer a 
una persona coma  refugiada sota el seu mandat.

El contingut d’aquesta protecció depèn d’un acord entre 
el Govern i l’ACNUR mitjançant el que es determina 
l’estatus de l’ACNUR a la zona (on s’instal·larà, quines 
funcions portarà a terme, etc.) i l’abast de l’estatut de 
les persones a les què reconeixerà sota el seu manament. 
Aquesta protecció ha de contenir, com a mínim el dret 
a la no-devolució*. ACNUR intenta que aquestes perso-
nes obtinguin a més drets socials, però la seva tasca està 
sempre molt limitada pels interessos del país d’acollida.

Kenya ha ratifi cat la Convenció de Ginebra de 1951* i 
el Protocol de Nova York de 1967* però és l’Alt Comis-
sionat qui s’ocupa de reconèixer a les persones refugiades 
sota el seu mandat. Les limitacions que el Govern im-
posa impedeixen als refugiats accedir a una vida digna: 
obliguen al comissionat a instal·la’ls-hi en les fronteres 
del nord i del sud del país, on la pobresa crònica és en-
dèmica, i l’acollida té un límit temporal, transcorregut 
aquest l’ACNUR es troba obligada a reassentar a aquestes 
persones en altres països.

Turquia ha ratifi cat la Convenció de Ginebra de 1951 
i el Protocol de Nova York de 1967, però l’aplica amb 
reserves de caràcter geogràfi c: només concedeix protecció 
als refugiats procedents de països europeus. És ACNUR 
qui s’encarrega del reconeixement de la condició de re-
fugiat dels sol·licitants no europeus. El procediment es 

resumeix: totes les persones, amb independència del seu 
país d’origen, han de realitzar la seva sol·licitud d’asil da-
vant les autoritats turques. Els refugiats europeus, a qui 
el Ministeri de l’Interior reconegui com a tals, rebran 
protecció en base a la Convenció de Ginebra de 1951; 
els no europeus, la necessitats de protecció dels quals si-
gui reconeguda pel ministeri, seran remesos a l’ACNUR, 
que hauran de treure’ls de Turquia i reassentar a aquestes 
persones en altre país.

A Espanya, el reconeixement sota mandat de l’ACNUR 
va funcionar fi ns que es va desenvolupar la Llei d’Asil, 
al 1984. Algunes persones que arribaven fugint de les 
Dictadures del Conus Sud varen ser reconegudes sota el 
mandat de l’Alt Comissionat. Quan es va crear el proce-
diment no van rebre l’Estatut d’asil de manera automàti-
ca, però van tenir major facilitat per accedir-hi. 

El reconeixement sota el mandat de l’ACNUR no té va-
lidesa fora del país d’acollida. Quan una persona ha estat 
reconeguda com a refugiada per aquesta via es desplaça 
a altre país, haurà de sotmetre’s al procediment d’asil per 
a accedir a l’estatut de refugiat. Aquest reconeixement li 
servirà com a proba i li garantirà el recolzament de l’Alt 
Comissionat.

Bibliografi a emprada: 11, 16 i 54

Recurs
(Veure: “Recurs contenciós-administratiu”)

Recurs contenciós-administratiu

Contra la inadmissió a tràmit* de la sol·licitud d’asil, el 
sol·licitant pot presentar un recurs contenciós-adminis-
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tratiu davant el Jutjat Central Contenciós-administratiu, 
en un termini de dos mesos des de la notifi cació de l’in-
admissió a tràmit.

Quan la sol·licitud d’asil s’ha realitzat en la frontera, da-
vant la inadmissió a tràmit de les seves sol·licituds pot 
demanar-se una reexamen*. Si la resposta continua sent 
negativa, pot presentar-se un recurs contenciós-adminis-
tratiu.

Contra la denegació de l’asil, el sol·licitant pot presen-
tar un recurs contenciós-administratiu* davant la Sala 
de lo Contenciós-administratiu de l’Audiència Nacio-
nal en el termini de dos mesos des de la notifi cació de 
la denegació. 

Recurs contenciós-administratiu: davant la inadmissió a 
tràmit* de una sol·licitud d’asil (després del reexamen si la 
sol·licitud s’ha fet en frontera) i davant la denegació de l’asil.

Bibliografi a emprada: 39 i 48

Reexamen

- Reexamen de la inadmissió a frontera: la llei conce-
deix al refugiat que ha sol·licitat asil de manera for-
malitzada en un lloc fronterer i aquesta ha estat no 
admesa a tràmit un termini de 2 dies per a sol·licitar 
el reexamen (revisió) d’aquesta decisió. En la seva 
sol·licitud pot formular qualsevol tipus d’al·legació 
complementària, aportar nova documentació o limi-
tar-se a exposar les raons per les que considera que la 
resolució inicial no s’ajusta a Dret.

· A l’igual que el procediment d’inadmissió a trà-
mit*, el reexamen del mateix es resol a proposta 
de l’Ofi cina d’Asil i Refugi* (OAR) i escoltada la 

delegació a Espanya de l’ACNUR. Ha de resol-
dre’s en dos dies. L’estimació de reexamen suposa 
en aquest cas l’admissió a tràmit de la sol·licitud i 
la continuació del procediment d’asil.

Sol·licitud de reexamen: Davant la inadmissió a tràmit en 
frontera

Refugiat

Persona que té fonamentats temors de ser perseguida per 
motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a deter-
minat grup social o opinions polítiques, es troba fora 
del seu país de nacionalitat i no pot o –a causa d’aquests 
temors- no vol acollir-se a la protecció d’aquest país; o 
que, no tenint nacionalitat i trobant-se –a conseqüència 
d’aquests esdeveniments- fora del país on tenia la seva 
residència habitual, no pot o –a causa dels temors- no vol 
regressar a ell. (Veure: “Dones refugiades i desplaçades”).

La Convenció de Ginebra de 1951* és l’instrument in-
ternacional que defensa el refugi i promou la protecció 
internacional de qui ho pateixen. (Veure també: “Decla-
ració de Cartagena sobre els Refugiats” i “Convenció de 
la OUA per la que es regulen els aspectes específi cs dels 
problemes dels Refugiats a Àfrica”).

Els drets de les persones refugiades: (Veure:”Estatut 
d’asil”).

Els refugiats al món: En el moment de publicació d’aquest 
diccionari, existeixen en el món 9,2 milions de persones 
refugiades, la xifra més baixa en un quart de segle.

El increment dels confl ictes armats interns –en detri-
ment de les guerres entre Estats-, la política cada vega-
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da més restrictiva dels Governs del Nord, i les creixents 
difi cultats per a accedir a un país segur* han provocat 
un descens en el número de persones que exerceixen el 
seu dret a sol·licitar asil, mentre augmenten les xifres de 
desplaçats interns*.

Bibliografi a essencial:
- UNHCR (ACNUR) publica cada any (en el segon 

semestre) l’informe Global Refugee Trends, en el que 
recull les dades facilitades pels països del número de 
persones que han sol·licitat asil, el nombre de persones 
a les què s’ha reconegut la seva condició de refugiades, 
els principals països d’origen i d’acollida, etc. Posterior-
ment es tradueix al castellà.

- L’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma 
de Barcelona publica cada any “Alerta: Informe sobre 
confl ictes, drets humans i construcció de pau”, en el que 
analitza l’estat mundial a partir d’una sèrie d’indica-
dors sobre confl ictes armats, processos de pau, crisis hu-
manitària, etc.

El primer pas per a poder gaudir de la protecció que ofereix 
la institució del refugi és aconseguir arribar a un país segur.

Bibliografi a emprada: 7, 30 i 82

Refugiat per ACNUR
(Veure: “Reconeixement sota mandat de l’ACNUR”)

Refugiat sur place

Persona que no era refugiada quan va deixar el seu país 
d’origen però que adquireix tal condició per causes so-
brevingudes: arrel de fets succeïts al seu país de nacionali-

tat després de la seva marxa o a les seves pròpies activitats 
en l’estranger.

Refugiats mediambientals

Persones que s’han vist obligades a emigrar per una catàs-
trofe natural o la degradació mediambiental de l’entorn 
en que vivien, hagi creuat una frontera estatal o restin en 
el seu país (desplaçats interns*)-

Encunyada per primer cop en el Programa de Nacions 
Unides pel Medi Ambient, a 1985, la denominació de 
refugiats per a qui ha fugit del seu lloc d’origen per cau-
ses mediambientals continua sent molt discutida. Una 
corrent d’opinió argumenta que les decisions polítiques i 
econòmiques i les accions humanes són la principal cau-
sa de les migracions mediambientals i les considera una 
forma de persecució. Es recolzen a més en el fet de que 
les Nacions del Nord originen la majoria dels problemes 
mediambientals que suporten les nacions del Sud.

Altres autors consideren inadequada l’accepció actual de 
refugiat* per defi nir les migracions originades per causes 
mediambientals i critiquen a més la disparitat dels cri-
teris alhora d’abordar la matèria. L’Alt Comissionat de 
Nacions Unides per als Refugiats* considera que incloure 
ambdós tipus d’emigració forçosa en una mateix epígraf 
deixaria indefensos a ambdós col·lectius. 

La impossibilitat de deslligar les causes naturals de les 
humanes i els múltiples factors que afecten a la decisió 
de migrar compliquen la tasca d’arribar a un acord 
teòric que permeti cercar un marc jurídic per a la pro-
tecció dels què es veuen forçats a emigrar per causes 
mediambientals. El que ningú pot posar en dubte és 
la necessitat de frenar les causes de la migració medi-



95

ambiental i de cercar les fórmules de protegir a qui les 
pateixen. (Veure també: “Principis rectors dels Des-
plaçaments Interns”).

Bibliografi a emprada: 11, 20 i 69

Reglament del Consell Europeu per a la 
determinació de l’Estat responsable de 
l’examen d’una sol·licitud d’asil

(Veure: “Conveni de Dublín”)
Reglament (CE) 343/2003 del Consell, de 18 de febrer de 
2003, pel què s’estableixen els criteris i mecanismes de deter-
minació de l’Estat membre responsable de l’examen d’una 
sol·licitud d’asil presentada en un dels Estats membre per un 
nacional d’un tercer país. Diari Ofi cial.

Religió

La Declaració Universal de Drets Humans proclama 
el dret de tota persona a la llibertat de pensament, 
de consciència i de religió. Aquesta llibertat inclou 
el dret a professar una religió o no professar cap, a 
canviar de religió i a manifestar la religió en públic 
i en privat.

La religió és una de les causes que fi guren en la defi ni-
ció de refugiat*, establerta en la Convenció de Ginebra 
de 1951: “degut a fundats temors de ser perseguida per 
motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un 
determinat grup social o opinions polítiques, es troba 
fora del seu país (...)”. Aquesta persecució pot portar-
se a terme de diferents formes: prohibir la pertinença a 
una confessió religiosa, el seu culte o la seva instrucció 
o aplicar mesures greus de discriminació o atacs con-

tra la seva vida, la llibertat o altres drets fonamentals 
dels qui la practiquen o pertanyen a una determinada 
comunitat religiosa.

Bibliografi a emprada: 5, 30 i 72

Repatriació
(Veure: “Repatriació voluntària”)

Repatriació voluntària

La persona refugiada decideix lliurement regressar al 
país del que va fugir, en teoria, perquè ha desaparegut 
el risc de ser perseguida. Moltes persones decideixen re-
gressar per motius personals, familiars o polítics (per 
compromís amb la causa que va originar la seva per-
secució) encara quan la situació del seu país d’origen 
continua sent insegura.

La repatriació voluntària pot ser organitzada* o espon-
tània*.
La repatriació voluntària és una bona solució quan han 
desaparegut els riscos per a la persona refugiada i aquesta 
ha elegit lliurament entre l’opció de quedar-se en el país 
d’acollida i la de tornar al país d’origen i sempre que el 
retorn es realitzi en condicions de dignitat i seguretat. 
(Veure: “Repatriació voluntària organitzada”).

En moltes ocasions, els refugiats no tenen a on tornar: 
les seves cases han estat destruïdes o ocupades, la seva 
família, els seus amics o inclús la seva comunitat han de-
saparegut a causa de la persecució o han estat assolats per 
la guerra.

Bibliografi a emprada: 10 i 14
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Repatriació voluntària espontània

La persona refugiada decideix lliurement regressar al país 
del que va fugir i ho fa pels seus propis medis.

L’ACNUR considera que l’essencial és que el refugiat 
torni al seu país amb dignitat i seguretat i estableix una 
defi nició del què això signifi ca (Veure: “Retorn amb se-
guretat” i “Retorn amb dignitat”). 

Bibliografi a emprada: 10

Repatriació voluntària organitzada

La persona refugiada decideix lliurement regressar al país 
del que va fugir i ho fa en el marc d’una operació pro-
moguda, normalment, per l’Alt Comissionat de Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR)* i els Governs afec-
tats. (Veure: “Repatriació voluntària”).
L’ACNUR fomenta que les repatriacions es portin a 
terme sota acords de repatriació entre els països d’asil i 
els països d’origen, sota la seva supervisió i després d’ha-
ver-ne resolt el confl icte que va provocar la fugida dels 
refugiats. Segons l’Alt Comissionat, l’essencial és que el 
refugiat torni al seu país, amb dignitat i seguretat i esta-
bleix una defi nició del que això signifi ca. (Veure: “Retorn 
amb seguretat” i “Retorn amb dignitat”). Moltes vegades 
els interessos econòmics i polítics de les parts implicades 
xoquen amb els interessos de les persones refugiades i la 
salvaguarda de la seva seguretat. El dret a tornar mai ha 
d’obligar a les persones refugiades a deixar els llocs on 
han trobat seguretat i refet la seva vida.

Bibliografi a emprada: 10

Repatriat
(Veure: “Repatriació voluntària”)

Resolució

Resposta favorable –concessió- o desfavorable –denega-
ció- del Ministeri de l’Interior a la sol·licitud d’asil. La 
denegació de l’estatut pot anar acompanyada de la con-
cessió d’una Protecció Complementària (Veure: “Estatut 
de protecció complementària o subsidiària”)*.

El Ministeri de Interior emetrà una resposta basada en 
la proposta de resolució* de la Comissió Interministerial 
d’Asil i Refugiat (CIAR)*. Si el Ministeri d’Interior no 
està d’acord amb la CIAR, el Consell de Ministres haurà 
d’encarregar-se de la resolució (situació molt improba-
ble).

Contra la resolució pot interposar-se un recurs contenci-
ós-administratiu* (davant la sala Contenciós-administra-
tiu de l’Audiència Nacional, en el termini de dos mesos 
contats des de el dia següent al de la seva notifi cació). 
(Veure també: “Procediment d’asil”).

Bibliografi a emprada: 10, 37 i 93

Retornat

Persona refugiada que ha decidit lliurement regressar al 
país del que va fugir, ja sigui de manera organitzada o 
espontània, i es troba en aquest país.

El país d’origen és el responsable de la protecció de les 
persones retornades, per l’Alt Comissionat de Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR)* i les ONG tracten 
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de supervisar el retorn per a que les persones repatriades 
gaudeixin dels mateixos drets humans i llibertats fona-
mentals que els seus conciutadans. Els programes a favor 
de la integració dels retornats han de benefi ciar a tota la 
comunitat local per a evitar confl ictes. Tant la supervisió 
com els programes d’integració només es porten a terme 
quan es donen repatriacions voluntàries organitzades*.

Bibliografi a emprada: 10

Retorn
(Veure: “Retorn amb dignitat” i “Retorn amb seguretat”)

Retorn amb dignitat

Els refugiats que decideixin lliurament regressar al país 
del que van fugit no pateixen maltracte, regressen sense 
condicions, no són separats de les seves famílies arbitrà-
riament i són tractats amb respecte i total acceptació per 
part de les autoritats nacionals, el què inclou la recupera-
ció plena de tots els seus drets.

Bibliografi a emprada: 10

Retorn amb seguretat

Els refugiats que decideixen lliurement regressar al país 
del què van fugir compten amb seguretat jurídica (am-
nisties o garanties públiques de seguretat personal, inte-
gritat, no discriminació, ni por de persecució o càstig); 
seguretat física (protecció contra tancs armats, camins 
desminats o senyalitzats) i seguretat material (dret a la 
terra i als mitjans necessaris per a guanyar-se la vida).

Bibliografi a emprada: 10
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Sortida obligatòria

Imposició d’abandonar el país per a aquelles persones a 
les que no s’ha admès a tràmit la seva sol·licitud d’asil en 
territori –en frontera no es permetrà l’entrada- o denegat 
la seva sol·licitud d’asil. La sortida obligatòria ha de acom-
plir-se en un termini màxim de quinze dies. A les persones 
que no la acompleixen se’ls pot incoar un expedient sanci-
onador que podria fi nalitzar en una ordre d’expulsió* per 
permanència irregular a Espanya.

Bibliografi a emprada: 48 i 93

Schengen
(Veure: “Acord de Schengen”)

Silenci administratiu

L’Administració té el deure de resoldre de manera expres-
sa les peticions o escrits presentats. Quan regeix el silenci 
administratiu negatiu, la manca de resposta de l’adminis-
tració davant una petició, en el termini establert equival 
a una denegació de la mateixa –és la regla general-. Quan 
regeix el silenci administratiu positiu, la manca de res-
posta de L’Administració equivaldria a l’acceptació de la 
mateixa.

En el procés d’inadmissió a tràmit* de les sol·licituds d’asil 
regeix el silencia administratiu positiu: quan l’Administració 
no s’ha pronunciat en el termini previst, es crea la presumpció 
d’haver estat acceptada la sol·licitud. Però en ocasions l’Ad-
ministració resolt fora de termini, no admet a tràmit la sol-
licitud, i incompleix el silenci administratiu positiu. (Veure 
també: “Procediment d’asil”).

Bibliografi a emprada: 38 i 48

Síndrome de Ulisses

La simptomatologia pròpia del Síndrome de Ulisses apa-
reix a conseqüència de l’enduriment de les polítiques d’Es-
trangeria i Asil. Va ser el psiquiatra Joseba Achótegui qui el 
va detectar i va posar aquest nom, en referència a la situa-
ció que tenia Ulisses a l’Odissea.

Ho pateixen les persones immigrant i refugiades per les 
situacions que pateixen a causa de la irregularitat: quan 
han tingut que entrar de forma clandestina en un país 
–especialment si ho fan mitjançant xarxes de tràfi c de 
persones-; quan no han pogut renovar els seus papers; 
han vist denegada la sol·licitud d’asil* o es troben sen-
se documentació per qualsevol altre motiu aliè a la seva 
voluntat. Al dol migratori* -per la pèrdua del que han 
deixar darrera- se sumen, en aquest sentit, quatre grans 
focus de tensió derivades de la irregularitat:

- La soledat: la manca de documentació i de recur-
sos econòmics els impedeix portar a la seva família 
i el rebuig social difi culta el seu accés a una xarxa 
de recolzament (amics, parella, companys,...). Quan 
han deixat als seus fi lls petits en els país d’origen –en 
espera de normalitzar la seva situació-, la tensió és 
molt més gran. Degut als rols de gènere, la separació 
dels fi lls és especialment dura per a les dones.

- El sentiment de fracàs: les grans difi cultats per a in-
tegrar-se al mercat laboral, accedir a un habitatge 
digne, rebre informació, ... es multipliquen i afecten 
a la seva autoestima.

- La lluita per la supervivència: la manca de docu-
mentació difi culta la cobertura de les necessitats 
bàsiques com l’alimentació, l’atenció sanitària o 
l’allotjament. La tensió augmenta si estan acompa-
nyats de fi lls petits.

- La por: apareix com a conseqüència dels perills físics 
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als que s’han enfrontat en el país d’origen, al llarg 
del viatge i en el país d’acollida, on la irregularitat 
augmenta la por a ser detinguts o expulsats i la vul-
nerabilitat davant els abusos.

Les conseqüències de la demora de la resolució de “per-
misos” i en els períodes de renovació és molt signifi cati-
va: la impossibilitat d’intervenir en el resultat obliga a les 
persones immigrants i refugiades a una passivitat forçosa. 
A més, aquesta situació genera una gran incertesa i para-
litza el procés d’integració.

Els símptomes del Síndrome de Ulisses són  de caràcter 
depressiu, encara que no es corresponen amb la depres-
sió estàndard: Les persones pateixen tristesa, sentiment 
d’indefensió, culpa i baixa autoestima, però no pateixen 
apatia, insomni, preocupacions excessives i recurrents; i 
altres símptomes psicosomàtics (expressions físiques de 
problemes psicològics) com mal de caps, pèrdua de me-
mòria, d’atenció, desorientació,...

Tenir alguns d’aquests símptomes no implica necessi-
tar atenció psicològica. Els problemes sorgeixen quan 
aquests símptomes impedeixen al subjecte afrontar ade-
quadament les demandes que el medi li va imposant, 
provocant-li un estat d’estrès generalitzat. (Veure també: 
“Dol migratori” i “Estrès posttraumàtic”).

Bibliografi a emprada: 1 i 77

Sistema d’Informació Schengen (SIS)

Base de dades i procediments de consulta automatitzada 
comú dels Estats membre de Schengen*. El SIS inclou 
informació sobre persones i objectes: persones buscades 
per a la seva detenció, persones vigilades, estrangers “in-
closos en la llista de no admissibles”, persones desapa-

regudes o que són objecte de protecció, vehicles robats, 
objectes cercats per a la seva incautació o el seu ús com 
a proba en procediments penals. El SIS va ser concebut 
per a garantir la lliure circulació de persones dins de l’es-
pai Schengen i portar a terme controls fronterers, polici-
als i judicials en 18 Estats (15 Estats membre, Islàndia, 
Noruega i un lloc de reserva). Actualment la Comissió 
Europea treballa en l’elaboració del SIS II amb l’objectiu 
d’adaptar-ho a l’Europa ampliada.

Registrar les dades de totes les persones de tercers països 
que entren en la Unió Europea; imposar un visat bio-
mètric que combini les petjades dactilars amb el reco-
neixement facial; restringir l’entrada o vigilar a persones 
considerades problemàtiques o potencialment perilloses 
(líders sindicals, militants altermundialistes, candidats 
polítics) i permetre l’accés d’Europol i Eurjoust i les au-
toritats judicials de cada país membre –a proposta d’Es-
panya- i d’altres agents públics i privats a aquestes dades, 
són algunes de les idees que es discuteixen al voltant del 
nou Sistema d’Informació de Schengen.

L’Autoritat de Control Comuna (ACC) de Schengen 
mostrava la seva preocupació en el Dictamen sobre el 
desenvolupament del SIS II (Brussel·les, 2004, SCHAC 
2504/04): “seria preocupant que el desenvolupament del 
SIS II continués fent-se a retalls, degut a que la manca 
de transparència inherent a aquest plantejament fa difícil 
valorar la repercussió dels canvis resultants en el caràcter 
del sistema”. “L’ACC suggereix què, com a primer pas, es 
faci una avaluació de les repercussions sobre el dret a la 
intimitat per a determinar els efectes que del SIS II i les 
seves diferents funcions puguin arribar a tenir sobre els 
drets de les persones: aquesta avaluació podria aleshores 
constituir la base a partir de la que concebre un nou marc 
jurídic”.

Bibliografi a emprada: 2, 23, 80, 95 i 96
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Sol·licitant d’Asil

Persona que ha presenta una sol·licitud per a que se li 
concedeixi l’Estatut d’Asil i es reconegui així la seva con-
dició de refugiada. (Veure: “Sol·licitud d’asil”).

Prestacions socials i treball dels sol·licitants: l’article 30 
de la Llei d’Asil diu que les persones sol.licitants de pro-
tecció internacional, sempre que no tinguin els mitjans 
econòmics, podran benefi ciar-se de serveis socials, educa-
tius i sanitaris prestats per les Administracions públiques 
competents, (Veure: “Dones sol·licitants d’Asil”) (Veure 
també: “Centre de migracions” i “Direcció General d’In-
tegració dels Immigrants”). 

Sol·licitud d’asil

Petició formal que una persona realitza per a qui se li 
concedeixi l’Estatut d’Asil i se li reconegui així la seva 
condició de refugiada. La sol·licitud es realitza mitjan-
çant un formulari en el que s’exposen de forma detallada 
els fets que han portat a la persona a fugir del seu país i 
demanar asil a Espanya.

La sol·licitud ‘asil ha de ser presentada de forma personal 
per l’interessat, que té dret a un intèrpret i a l’assistèn-
cia d’un advocat. Aquesta sol·licitud comporta una au-
torització de permanència provisional a Espanya durant 
el temps que es tramita l’expedient. La sol·licitud d’asil 
s’instrueix en l’Ofi cina d’Asil i Refugi (OAR)* on es de-
terminarà si s’admet o no a tràmit*. (Veure també: “Asil 
en frontera”; “Asil en territori” i “Procediment d’asil”).

Bibliografi a emprada: 93

Sol·licitud d’asil per via diplomàtica
(Veure: “Asil en ambaixada”)

Solucions duradores

L’Organització de Nacions Unides (ONU) proposa tres 
vies per a la normalització de les persones refugiades: la 
integració local en el país d’acollida, la repatriació volun-
tària* al seu país d’origen i el reassentament* en un tercer 
país. L’objectiu últim de les solucions duradores seria, 
segons l’ONU, que la persona ja no necessités protecció 
internacional i deixi de ser refugiada. 

Només podria considerar-se que una persona ja no ne-
cessita protecció internacional com a refugiada quan: s’ha 
integrat en el país d’acollida o en el reassentament i ha 
obtingut la nacionalitat o una situació jurídica que li per-
met accedir als plens drets i ser tractada com a ciutadana 
d’aquest Estat -contant amb la protecció que el país brinda 
als seus nacionals-; o quan ha estat repatriada al seu país 
de manera voluntària, una vegada desapareguts els motius 
que la van obligar a fugir, en condicions de seguretat i amb 
garanties d’accés a mitjans dignes de vida. La integració 
local i el reassentament depenen de la voluntat dels Estats.

De les solucions duradores, la repatriació voluntària se-
ria la millor per a les persones refugiades, però només i 
sempre que s’hagin donat les condicions anteriors. Els 
Estats d’acollida tenen l’obligació de no retornar als re-
fugiats al país on la seva vida, llibertat, o integritat fí-
sica tinguin perill, i de reconèixer les normes de tracte 
mínim establertes pels instruments internacionals en la 
matèria. (Veure també: “Repatriació voluntària” i “No 
devolució”).

Bibliografi a emprada: 52
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Targeta groga

Document amb el que l’Ofi cina d’Asil i Refugiat (OAR*) 
autoritza a una persona sol·licitant d’asil a romandre en 
territori espanyol durant el període en que es decideix 
la concessió o denegació de l’estatut. La targeta groga es 
proporciona a les persones refugiades transcorreguts dos 
mesos des de la seva sol·licitud, una vegada admesa a trà-
mit*. Als 6 mesos, comptats des de el moment en que es 
va fer la sol·licitud, aquesta targeta els permetrà treballar. 
Aquest document es renova cada sis mesos, pel que en la 
segona targeta que rebi el sol·licitant d’asil apareixerà de 
manera explícita que autoritza a treballar. (Veure: “auto-
rització provisional de residència”).

Tercer país segur

Estat que ha ratifi cat la Convenció de Ginebra de 1951, 
en el que existeixen garanties sufi cients de respecte als 
drets humans i al principi de no devolució* i en el que la 
persona sol·licitant d’asil ha estat abans d’arribar al país 
d’acollida, en aquest cas, Espanya.

La Llei d’Asil espanyola diu que el Ministeri d’Interior po-
drà no admetre a tràmit la sol·licitud d’asil d’una persona 
que procedeixi d’un tercer país segur. És una de les causes de 
no admissió recollides en el seu article 20.1 d): 

“quan la persona sol.licitant provingui d’un tercer país se-
gur, de conformitat amb allò establert a l’article 27 de la 
Directiva 2005/85/CE del Consell i, en el seu cas amb la 
llista que sigui elaborada per la Unió Europea, on, atenent 
a les seves circumstàncies particulars, rebi un tracte en que 

la seva vida, la seva integritat i la seva llibertat no estiguin 
amenaçades per raó de “raça”, religió, nacionalitat, perti-
nença a un grup social determinat o per opinions polítiques, 
es respecti el principi de no devolució, així com la prohibició 
d’expulsió  en cas de violació del dret a ser sotmès a tortures, 
tracte denigrant, existeixi la possibilitat de sol·licitar l’esta-
tut de refugiat i, en cas de ser refugiat, a rebre protecció en 
base a la Convenció de Ginebra; sempre que el sol·licitant 
sigui readmès en aquest país i existeixin vincles pels quals 
seria raonable que el sol·licitant fos d’aquest país. Per l’apli-
cació del concepte de tercer país segur, també podrà requerir-se 
l’existència d’una relació entre el sol·licitant d’asil i el tercer 
país del qual es tracti per la qual cosa seria raonable que el 
sol·licitant fos a aquell país.”  

La Directiva del Consell Europeu sobre normes mínimes 
pels procediment que han d’aplicar els Estats membre per 
a concedir o retirar la condició de refugiat13* permet que 
els Estats membre de la UE considerin una sol·licitud d’asil 
com no admissible quan el sol·licitant hagi transitat per un 
tercer país considerat segur o tingui vincles estrets amb el 
mateix, i que descarreguin les seves responsabilitats sobre 
aquests tercers països per a que el sol·licitant pugui ser re-
tornat o expulsat als mateixos, sense examinar a fons la seva 
sol·licitud. La Directiva estableix certes garanties, com el fet 
que les autoritats competents de l’Estat membre “estiguin 
segures” de que el tercer país respecta els principis de no 
devolució i la possibilitat de sol·licitar l’estatut de refugiat 
i rebre protecció amb arreglo a la Convenció de Ginebra. 

Bibliografi a emprada: 72, 87 i 93

13. Unió Europea. Directiva 2005/85/CE del Consell Europeu d’1 de desembre de 2005 sobre normes mínimes per als procediments que han d’aplicar els Estats 
membre per a concedir o retirar la condició de refugiat.
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UNRWA (United Nations Relief and 
Works Ageny for Palestine Refugees in the 
Near East)
(Veure: “Organismes d’Obres Públiques i Socors de les 
Nacions Unides per als Refugiats de Palestina en l’Orient 
Proper”).
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