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1 Definició de conceptes












Protecció internacional: L'empara concedida amb la protecció internacional (terme que
engloba tant el dret d'asil com la protecció subsidiària) consisteix en la no devolució ni
expulsió de les persones a qui se'ls hagi reconegut aquest dret, així com en l'adopció de les
mesures previstes en la normativa espanyola, la de la Unió Europea i en els convenis
internacionals ratificats per Espanya mentre subsisteixin les circumstàncies en virtut de les
quals se'ls concedeix el dret d'asil o de protecció subsidiària.
Dret d’asil: El dret d’asil és la protecció dispensada per un Estat als estrangers no
comunitaris o als apàtrides als quals se’ls reconegui la condició de persona refugiada.
Condició de persona refugiada: Es reconeix a tota persona que, a causa de fonamentats
temors de ser perseguida per motius de raça/ètnia, religió, nacionalitat, opinions
polítiques, pertinença a determinat grup social, de gènere o orientació sexual, es troba
fora del seu país d’origen i no pot o, a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció
del seu país, o a l’apàtrida què, no tenint nacionalitat i trobant-se fora del país on abans
tingués la seva residència habitual, pels mateixos motius no pugui o, a causa d’aquests
temors, no vulgui retornar-hi, i no estigui incurs en alguna de les causes d’exclusió o de les
causes de denegació o revocació (art. 3 i 6 L12/2009).
Protecció subsidiària: El dret a la protecció subsidiària s’atorga a la persona que no reuneix
els requisits per obtenir el dret d'asil però respecte de la qual es donen motius fonamentats
per creure que, si retorna al seu país d'origen, en el cas dels nacionals, o al de la seva
anterior residència habitual, en el cas dels apàtrides, s'enfronta a un risc real de patir algun
dels danys greus dels previstos per la llei, i que, a causa d'aquest risc, no poden o no volen
acollir-se a la protecció del país d’origen (art. 4 i 10 L12/2009).
Desplaçament forçat: Moviment de població fora del seu lloc d'origen o de residència
habitual, de caràcter temporal o permanent, i en general a gran escala, que té un caràcter
involuntari, és a dir, és motivat per la pressió o les amenaçades de factors externs actuant
aïlladament o en conjunció. Els principals factors que causen el desplaçament forçat són els
conflictes, la pobresa, les guerres, la persecució i les vulneracions dels drets humans.
Targeta "blanca": És el document entregat a la persona sol·licitant com a acreditació
temporal de la presentació de la sol·licitud de protecció internacional.
Targeta "vermella": Si la sol·licitud s’admet a tràmit, la persona sol·licitant obté la targeta
vermella. És un document temporal i s’obté de manera automàtica sense cap tràmit
addicional. A partir dels sis mesos des de l’admissió de la sol·licitud de protecció
internacional, s’autoritza a treballar a l’Estat espanyol per compte propi o per compte d’altri,
en qualsevol sector i a qualsevol lloc de tot el territori.
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2 El procés de sol·licitud de Protecció Internacional a
Catalunya

Conflicte al país d’origen
(fugida per motius polítics,
religiosos, ètnics, socials,
gènere orientació sexual)
Sol·licitud d’asil al
país on es vol
tramitar, frontera o
territori

Presentar la sol·licitud personalment el dia de l’arribada o en 30 dies màxim
Entrevista i valoració
Targeta Blanca
Informació de drets i obligacions

No admissió
a tràmit




Falta competència:
Tractat de Dublín
Incompliment de
requisits
Expulsió en 15 dies

Admissió a
tràmit





Oficina d’asil i refugi Ministeri Interior
Comissió Interministerial d’Asil i refugi
Procediment ordinari (6 mesos) o urgent (3
mesos)
Targeta vermella

Resolució (3 o 6 mesos)
Denegació

Immigració irregular
Sortida en 15 dies.
Possible via Llei Estrangeria

Estatut de protecció






Permís de treball i
residència
Expedició
documentació identitat
Accés serveis públics:
educació, sanitat, etc.
Reagrupament familiar
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El dret d’asil està contemplat i regulat, bàsicament, a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de
Ginebra de 28 de juliol de 1951, al Protocol de Nova York de 31 de gener de 1967 i, a l’Estat
espanyol, amb la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la Protecció
subsidiària.
1) Arribada al nostre país: Dret a presentar la sol·licitud de protecció internacional (art. 16
L12/2009) a la Frontera o dins del territori, de forma personal i abans de 30 dies de
l’arribada als Centres de la DG de Migracions, CAR, CETI (Ceuta i Melilla) o comissaries del
CNP.
2) El tràmit de la sol·licitud implica una entrevista i la valoració del cas. Com a sol·licitant de
protecció internacional es tenen els drets d’assistència sanitària, assistència jurídica gratuïta
i intèrpret, comunicació a ACNUR, documentació (Targeta Blanca) i prestacions socials.
També es tenen les obligacions de col·laboració amb les autoritats i informació, i de no sortir
del territori (art. 18 L12/2009).
3) Efectes de la sol·licitud: Suspèn qualsevol procés d’extradició i devolució al seu país.
4) Admissió a tràmit de la sol·licitud (1 mes des de la sol·licitud) o no admissió/denegació per
motius de falta de competència o requisits. Es determina el procediment a seguir en cas
d’admissió (ordinari de 6 mesos o urgent de 3 mesos per resoldre). Targeta Vermella
identificativa.
5) Tramitació de l’expedient: L’Oficina espanyola d’Asil i Refugi és l’òrgan de tramitació i
instrucció de l’expedient; la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi ho estudia i eleva la
proposta al Ministre de l’Interior, que resol.
6) S’autoritza expressament a treballar si han transcorregut més de 6 mesos des de l’admissió
de la sol·licitud i no s’ha resolt. L’autorització és per treballar per compte propi o aliè, sense
limitació territorial ni de sector d’activitat (D.Ad nº 21 RD 557/2011 de Reglament L 4/2000).
7) Efectes de la Resolució: Concessió de la condició de refugiat o reconeixement de la protecció
subsidiària que atorga un estatus jurídic similar al dels nacionals, amb una autorització de
residència permanent renovable cada 5 anys, la lliure circulació (excepte tornar al seu país
d’origen) i el dret al reagrupament familiar (art. 36 i 41 L12/2009); o denegació amb sortida
obligatòria, expulsió, retorn o devolució (art. 37 L12/2009).

Podeu trobar més informació aquí: Prospecte informatiu sobre la protecció internacional
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3 Elements de detecció de persones amb possibles
necessitats de protecció internacional
És important identificar correctament les persones que puguin accedir a la protecció internacional
per diferenciar-les de la resta de persones immigrants. Les següents preguntes poden ajudar a
identificar correctament aquestes persones:


País Origen (refworld):
o
o
o
o
o
o



Indicis físics i psicològics:
o
o
o



Hi ha un conflicte armat?
És un país amb mancances democràtiques?
Hi ha persecucions a determinats grups o persones?
S’hi respecten els Drets Humans?
Hi ha llibertat d'expressió i d'associació?
Hi ha perill de tornar al seu país d’origen?

Llenguatge corporal/marques físiques de ferides.
Tristesa, angoixa, ansietat, nerviosisme, pors, mostres d’irritabilitat, alteracions
del son o la gana.
Reticència a parlar del seu país o a adreçar-se a les autoritats (policia, Delegació
del Govern...)

Preguntar motius de migració:
o
o
o
o

Ha estat un procés voluntari o s'ha vist obligada a marxar? Ha patit persecució,
amenaces, coacció, violència, tortures, tractes cruels o inhumans?
Pertany a una minoria política, ètnica, religiosa, nacional o a un altre col·lectiu
perseguit com ara el de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals
(LGBTI), etc.?
Podria ser una víctima de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació
sexual, laboral o mendicitat? Fuig de la violència masclista? Fuig de pràctiques
lesives com és ara la Mutilació Genital Femenina (MGF)?
Ha patit alguna vulneració dels Drets Humans durant el viatge? Com ha viatjat?
Com ha arribat? Quan? Ha contret algun deute o obligació?
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4 El Comitè per a l’acollida de les persones refugiades
El mes de setembre passat, arran de la crisi humanitària de refugiats a Europa, el govern català va
crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, òrgan d’assessorament, participació i
coordinació de les administracions públiques catalanes i de les entitats i organitzacions socials que
actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a
Catalunya (Acord de Govern de 22 de setembre pel qual es crea el Comitè per a l'Acollida de les
Persones Refugiades).
El Comitè està compost per:










El Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
Dos representants del departament de Treball, Afers socials i Famílies.
Un representant de la resta de departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Dos representants de les organitzacions associatives d'ens locals més representatives de
Catalunya.
Un representant de cada diputació de Catalunya.
Un representant de l'Ajuntament de Barcelona.
Un representant del Consell de l'Advocacia Catalana.
Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Un màxim de nou representants d'entitats especialitzades en matèria d'acollida de les
persones demandants de protecció internacional o refugiades.

Per al desenvolupament de les seves funcions, el Comitè s’ha organitzat en 7 grups de treball que
han engegat, entre d’altres, les següents actuacions:

1. Sensibilització i educació per al desenvolupament: realització d’una guia d’acollida (web
Refugee.gencat.cat), elaboració d’un document consensuat i unitari sobre el refugi entre
tots els representants dels grups de treball, i destil·lació de 10 punts clau del discurs unitari,
base per a la preparació d’una campanya de comunicació pública adreçada al conjunt de la
població que es té previst engegar aquest primer trimestre de 2016.
2. Inventari de recursos: desenvolupament del banc de recursos unitari català. S’ha dissenyat
una fitxa unitària per al conjunt del país que permet inventariar tots els béns materials i
immaterials que persones a títol individual, entitats, institucions i empreses volen posar a
disposició de les persones refugiades.
3. Acollida: reflexió i operativa dels aspectes pràctics associats a la incorporació de persones
refugiades a la vida comunitària ordinària del barri, el poble i la ciutat: coneixement de les
llengües oficials, incorporació a l’escola, coneixement de les costums, de l’entorn,
convalidació de títols acadèmics, etc.
4. Ocupació i ocupabilitat: inserció laboral, autoocupació i millora de la ocupabilitat de les
persones refugiades.
5. Salut: estudi de les necessitats especials associades al fet d’haver viscut un conflicte bèl·lic i
el posterior exili.
6. Infància: protecció dels drets dels infants refugiats i educació. Necessitat d’atenció
especialitzada.
7. Persones grans: acompanyament i participació.
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Actualment, aquests grups de treball compten amb una àmplia representació institucional i social,
amb més de 80 actors implicats.

Banc de recursos

En aquest darrer projecte la col·laboració de les entitats locals és decisiva per promoure’l i donar-lo a
conèixer als ciutadans. Aquest recurs pot ser un canal per articular les propostes de col·laboració
ciutadana en el territori que, sovint, tenen dificultat per concretar-se.
Les persones interessades en aquesta col·laboració han d’emplenar una fitxa d’inventari relacionant
tot allò que posen a disposició de l’acollida de persones refugiades. Aquesta fitxa s’ha de presentar a
l’ajuntament on està ubicat el recurs o on es desenvoluparà el servei. Més informació la podeu
trobar a l’apartat de Tràmits del web Gencat.cat de la Generalitat de Catalunya, sota el nom
d’“Inventari de recursos per a persones refugiades”.
D’aquesta manera, el Comitè podrà disposar d’informació actualitzada sobre els recursos que
s’ofereixen a tot Catalunya, els quals poden ser:
-

Materials: habitatges, equipaments residencials, cessió d’espais formatius, etc.
Immaterials: formació i orientació per al treball; servei de traducció, interpretació o
mediació intercultural; servei d’acompanyament personal, escolar o familiar; formació en
idiomes o alfabetització; prestació de serveis de salut complementaris; realització
d’activitats de lleure i esports, etc.

Informació tècnica per accedir a EACAT

La Fitxa informatitzada d’inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades la podeu
trobar operativa a l’EACAT.

Una vegada entreu a EACAT, navegueu per l’índex i aneu a Tràmits, als tràmits del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies (Inici > Tràmits > Catàleg > BASF - Recollida d'informació per a
l'acollida de persones refugiades) hi trobareu la informació relacionada amb aquest tràmit:




Accediu al formulari tot prement el botó verd "Descàrrega" i descarregueu-vos-el en el
vostre ordinador. Si no veieu aquest botó consulteu els rols i els terminis de presentació.
Empleneu-lo, valideu-lo i signeu-lo digitalment.
Trameteu-lo tot prement el botó "Envia". En uns segons s'obrirà el rebut de presentació del
vostre tràmit amb el registre de sortida del vostre ens i el d'entrada de l'ens destinatari.

Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania al telèfon 93 270 12 30 o a immigració.bsf@gencat.cat.
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5 Alguns enllaços d’interès

























http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Acollida-de-refugiats-a-Catalunya
http://www.lafede.cat/crisi-dels-refugiats/
http://asil.cat/wp-content/download/ASIL_CAT_triptic.pdf
http://stopmaremortum.org/
http://www.eacnur.org/informes-y-publicaciones
http://www.fonscatala.org/
http://monlocalrefugiats.weebly.com/
http://www.ccar.cat/wp-content/uploads/2015/06/resumen_ejecutivo_2015.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/noticies/noticies/articulo/perill-i-mort-per-a-lespersones-refugiades-per-lus-de-tanques-i-filtres-dentrada-per-part-de-la/
http://www.saberdonar.info/materiales/GUIA_EDIT_Final_Low%20Res.pdf
www.asil.cat
www.fundacioacsar.org
www.ccar.cat
www.centroexil.org
www.accem.es/ca
http://www.eacnur.org/
http://www.creuroja.org/
http://www.acathi.org/index.php
http://www.sicar.cat/
http://www.pencatala.cat/
http://www.tercersector.cat/
http://caritascatalunya.cat/
http://www.caritasbcn.org/ca/
http://www.cicac.cat/
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6 Normativa reguladora de la Protecció Internacional
I. Bloc constitucional
1. Constitució espanyola de 1978 (art. 13.4 i 149.1.2a).
2. Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol (art.
138).

II. Dret internacional
1. Declaració Universal dels Drets Humans. Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de
les Nacions Unides (articles 9, 13, 14 i 15). Resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948.
2. Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats. Declaració de Ginebra. Adoptada a Ginebra el 28 de
juliol de 1951 per la Conferència de Plenipotenciaris sobre L’Estatut de Refugiats i dels
Apàtrides (Nacions Unides).
3. Convenció de l’Organització per a la Unitat Africana OUA per la qual es regulen els aspectes
específics dels problemes dels refugiats a l’Àfrica (1969).
4. Protocol sobre l’Estatut de Refugiats. Firmat a Nova York el 31 de gener de 1967.
5. Pacte internacional de Nacions Unides sobre drets civils i polítics.
6. Convenció contra la tortura, mals tractes o penes cruels, inhumanes o degradants de Nova
York, de 10 de desembre de 1984.
7. Declaració de Cartagena sobre els Refugiats. Adoptada pel “Col·loqui sobre la Protecció
Internacional dels Refugiats a l’Amèrica Central, Mèxic i Panamà: Problemes Jurídics i
Humanitaris”, celebrat a Cartagena, Colòmbia, del 19 al 22 de novembre de 1984.
8. Instrument d’adhesió d’Espanya a la Convenció sobre l’estatut dels apàtrides, fet a Nova
York el 28 de setembre de 1954.
9. Instrument de ratificació de 13 de abril de 1977 del Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics de Nova York del 19 de desembre de 1966.
10. Instrument d’adhesió d’Espanya a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, fet a Ginebra
el 28 de juliol de 1951, i al Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats, fet a Nova York el 31 de
gener de 1967.
11. Instrument de ratificació d’Espanya al Conveni Europeu d’Extradició de París el 13 de
desembre de 1957.
12. Instrument de ratificació de 2 de juny de 1982, de l’Acord Europeu núm. 31, sobre exempció
de visats pels refugiats, fet a Estrasburg el 20 d’abril de 1959.
13. Instrument de ratificació de 16 de desembre de 1983 de la Convenció sobre l’eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona. Nova York de 18 de desembre de 1979.
14. Instrument de ratificació de 29 d’abril de 1987 del Conveni de 3 de setembre de 1985 sobre
cooperació internacional en matèria d’assistència administrativa als refugiats, fet a Basilea.
15. Instrument de ratificació de 4 de maig de 1987 de l’Acord Europeu de 16 d’octubre de 1980
relatiu a la transferència de responsabilitat respecte als refugiats, fet a Estrasburg.
16. Instrument de ratificació de 30 de novembre de 1990, de la Convenció sobre els drets dels
nens, adoptades per l’Assemblea General de Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.
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17. Acord de 14 de març de 1988, entre Espanya i l’Organització de les Nacions Unides, relatiu a
l’establiment d’una delegació del Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats a
Madrid.
18. Instrument de ratificació de 23 de juliol de 1993 a l’Acord Schenguen, relatiu a la supressió
gradual dels controls en fronteres comuns, signat a Bonn el 14 de juny de 1985.

III. Dret Comunitari

1. Tractat de Lisboa pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat
constitutiu de la Comunitat Europea, firmat a Lisboa el 13 de desembre de 2007.
2. Carta Europea de Drets Fonamentals de 2000.
3. Codi de Fronteres de Schengen de 2006.

4. Conveni relatiu a la determinació de l’Estat responsable de l’examen de les sol·licituds
d’asil presentades als Estats membres de les Comunitats Europees, fet a Dublín el 15 de
juny de 1990.

5. Reglament (CE) núm. 2725/2000 del Consell, d’11 de desembre de 2000, relatiu a la
creació del sistema “Eurodac” per a la comparació de les impressions dactilars per
l’aplicació efectiva del Conveni de Dublín.

6. Reglament 539/2001/CE, de 15 març, del Consell de la Unió Europea, pel qual s'estableix la
llista de tercers països els nacionals dels quals estan sotmesos a l'obligació de visat per a
creuar les fronteres exteriors i la llista de tercers països els nacionals dels quals estan
exempts d'aquesta obligació.
7. Reglament (CE) núm. 407/2002 del Consell, de 28 de febrer de 2002, pel qual s’estableixen
determinades normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 2725/2000 del
Consell, d’11 de desembre de 2000, relatiu a la creació del sistema “Eurodac” per a la
comparació de les impressions dactilars per a l’aplicació efectiva del Conveni de Dublín.
8. Reglament (CE) “Dublín II” núm. 343/2003 del Consell, de 18 de febrer de 2003, pel qual
s’estableixen els criteris i mecanismes de determinació de l’Estat membre responsable de
l’examen d’una sol·licitud d’asil presentada en un dels Estats membres per un nacional
d’un tercer país.
9. Reglament (CE) núm. 1560/2003 de la Comissió, de 2 de setembre de 2003, pel qual
s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 343/2003 del Consell pel
que s’estableixen els criteris i mecanismes de determinació de l’Estat membre responsable
de l’examen d’una sol·licitud d’asil presentada en un dels Estats membres per un nacional
d’un tercer país.

10. Reglament (CE) núm. 862/2007 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de juny de 2007,
sobre les estadístiques comunitàries en l’àmbit de la migració i la protecció internacional i
pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 311/76 del Consell relatiu a l’elaboració
d’estadístiques de treballadors estrangers.
11. Reglament (UE) núm. 439/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de
2010 pel qual es crea una Oficina Europea d'Ajuda a l'Asil.
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12. Reglament (UE) Núm. 603/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2013
sobre protecció internacional.

13. Directiva 2001/55 del Consell relativa a les normes mínimes per a la concessió de
protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades i a mesures de
foment d’un esforç equitatiu entre els Estats membres per acollir a aquestes persones i
assumir les conseqüències de la seva acollida.
14. Directiva 2003/9/CE del Consell, de 27 de gener de 2003, per la qual s’aproven normes
mínimes per a l’acollida dels sol·licitants d’asil als Estats membres.

15. Directiva 2003/86/CE, del Consell, de 22 de setembre, Capítol V sobre el dret de
reagrupament familiar relatiu als refugiats.

16. Directiva 2003/109/CE, de 25 de novembre, del Consell de la Unió Europea relativa a
l'estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada.
17. Directiva 2003/110/CE, del Consell, de 25 de novembre de 2003, sobre l'assistència en
casos de trànsit a efectes de repatriació o allunyament per via aèria.
18. Directiva 2004/82/CE, del Consell, de 20 d'abril de 2004, sobre l'obligació dels
transportistes de comunicar les dades de persones transportades.

19. Directiva 2004/81 CE, del Consell, de 29 d'abril de 2004, relativa a l'expedició d'un permís
de residència a nacionals de tercers països que siguin víctimes de tràfic d’éssers humans o
hagin estat objecte d'una acció d'ajuda a la immigració il·legal que cooperin amb les
autoritats competents.

20. Directiva 2004/83/CE del Consell, de 29 d’abril de 2004, per la qual s’estableixen normes
mínimes relatives als requisits pel reconeixement i l’estatut de nacionals de tercers països
o apàtrides com refugiats o persones que necessiten altre tipus de protecció internacional
i al contingut de la protecció concedida.
21. Directiva 2004/114/CE, de 13 de desembre de 2004, del Consell, relativa als requisits
d'admissió dels nacionals de tercers països a efectes d'estudis, intercanvi d'alumnes,
pràctiques no remunerades o serveis de voluntariat.
22. Directiva 2005/71/CE, de 12 d'octubre de 2005, del Consell, relativa a un procediment
específic d'admissió de nacionals de tercers països a efectes d'investigació científica.

23. Directiva 2005/85/CE del Consell, d’1 de desembre de 2005, sobre normes mínimes pels
procediments que han d’aplicar els Estats membres per concedir o retirar la condició de
refugiat.

24. Directiva 2008/115/CE, de 16 de desembre de 2008, del Parlament Europeu i del Consell,
relativa a les normes i procediments comuns als Estats membres pel retorn dels nacionals
de tercers països en situació irregular.
25. Directiva 2009/50/CE, de 25 de maig, del Consell, relativa a les condicions d'entrada i
residència de nacionals de tercers països per a finalitats d'ocupació altament qualificada.
26. Directiva 2009/52/CE, de 18 juny, del Consell, relativa a les normes mínimes sobre les
sancions i mesures aplicables als ocupadors de nacionals de tercers països en situació
irregular.
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27. Directiva 2013/32/CE, de 26 de juny, del Parlament Europeu i del Consell sobre
procediments comuns per a la concessió o la retirada de la protecció internacional.

28. Directiva 2013/33/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la
que s’aproven normes per a l’acollida dels sol·licitants de protecció internacional.
29. Decisió del Consell, de 26 de juny de 1997, relativa al seguiment de l’aplicació dels actes en
matèria d’asil.
30. Decisió del Consell de 28 de setembre de 2000 per la qual es crea el Fons Europeu pels
refugiats.

31. Decisió del Consell, de 15 de març de 2001, relativa a la conclusió de l’Acord entre la
Comunitat Europea i la República d’Islàndia i el Regne de Noruega relatiu als criteris i
mecanismes per determinar l’Estat responsable d’examinar les peticions d’asil
presentades a un Estat membre o a Islàndia o Noruega.

32. Decisió del Consell, de 13 de juny de 2002, per la qual s’adopta un programa d’acció
relatiu a la cooperació administrativa als àmbits de les fronteres exteriors, visats, asil i
immigració (Programa ARGO) (DOCE núm. 131, de 19 de juny de 2002). Modificada per la
Decisió del Consell, de 13 de desembre de 2004.
33. Decisió del Consell, de 5 d’octubre de 2006, relativa a l’establiment d’un mecanisme
d’informació mútua sobre les mesures dels Estats membres en matèria d’asil i immigració.

34. Decisió del Consell, de 28 de gener de 2008, relativa a la celebració, en nom de la
Comunitat Europea, de l’Acord entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa
relativa als criteris i mecanismes per determinar l’Estat responsable d’examinar les
peticions d’asil presentades a un Estat membre o a Suïssa.
35. Decisió núm. 458/2010/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010, per
la qual es modifica la Decisió núm. 573/2007/CE, per la qual s'estableix el Fons Europeu
per als Refugiats per al període 2009-2013, pel que fa referència a la supressió de
determinades accions comunitàries i al canvi de límit per al seu finançament.
36. Pacte Europeu sobre Immigració i Asil, adoptat el mes de setembre de 2008.

37. Posició Comú, de 4 de març de 1996, definida pel Consell, sobre la base de l’article K.3 del
Tractat de la Unió Europea relativa a l’aplicació harmonitzada de la definició del terme
“REFUGIAT” conforme a l’article 1 de la Convenció de Ginebra de 28 de juliol de 1951
sobre l’Estatut dels Refugiats.

38. Acció Comú de 19 de març de 1998, adoptada pel Consell, sobre la base de l’article K 3 del
Tractat de la Unió Europea, per la que s’estableix un programa de formació d’intercanvis i
de cooperació a l’àmbit de les polítiques d’asil, immigració i encreuament de fronteres
exteriors (PROGRAMA ODYSSEUS).
39. Protocol relatiu a les conseqüències de l’entrada en vigor del Conveni de Dublín sobre
certes disposicions del Conveni d’aplicació de l’Acord de Schengen, signat a Bonn el 26
d’abril de 1999.
40. Protocol sobre asil a nacionals dels Estats membres de la Unió Europea.
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41. El Comitè de les Regions de la UE ha formulat propostes (cf. Dictamen reforç de la
solidaritat a la UE en l’àmbit de la política d’asil, adoptat al 96è Ple dels dies 18 i 19 de
juliol de 2012, CIVEX-V-029).

IV. Normativa estatal

1. Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener, sobre Drets i llibertats dels estrangers a Espanya i de la
seva integració social.
2. Llei 36/2002 de 8 d'octubre, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de nacionalitat.
3. Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

4. Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

5. Reial Decret 203/1995, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei
5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d’asil i de la condició de refugiat.

6. Reial Decret 865/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de reconeixement de
l’estatut d’apàtrida.

7. Reial Decret 1325/2003, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre règim de
protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades.
8. Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel que es regulen les condicions d'homologació i
convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.

9. Reial Decret 865/2006, de 14 de juliol, pel qual s’estableixen les normes reguladores de les
subvencions públiques als beneficiaris dels Centres d’acollida a refugiats integrats a la Xarxa
de Centres de Migracions del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
10. Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat
de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o
aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral.

11. Reial Decret 557/2011, de 20 d‘abril, pel que s‘aprova el Reglament de la Llei Orgànica
4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
12. Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions.
13. Ordre de 13 de gener de 1989, sobre centres d’acollida de refugiats.

14. Ordre PRE/2010/2009, d'11 de gener, per la que s'estableix l'import de les taxes per la
tramitació d'autoritzacions administratives, sol·licituds de visat i documents d'identitat en
matèria d'immigració i estrangeria.
15. Resolució de 14 de febrer de 2008, de la Direcció General d‘Integració dels Immigrants, per
la que es convoca la concessió de subvencions a l‘àrea d‘integració dels immigrants,
sol·licitants d‘asil i altres persones amb protecció internacional.

16. Resolució de 30 de març de 2011, de la Secretaria d‘Estat d‘Immigració i Emigració, per la
que s‘estableixen per a l‘any 2011 les quantitats màximes i mínimes de les ajudes
13

econòmiques per als beneficiaris dels Centres d‘Acollida a Refugiats integrats a la Xarxa de
Centres de Migracions del Ministeri de Treball i Immigració.

17. Instrucció d’11 de març de 1985, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la
prova de l’Estat civil dels refugiats i altres estrangers domiciliats a Espanya.

18. Instrucció conjunta de 28 de novembre de 2007, de la Direcció General de la Policia i de la
Guàrdia Civil, de la Direcció General de Política Interior i de la Direcció General d’Immigració,
sobre tractament a polissons estrangers.
19. Instrucció conjunta de la Secretaria d'Estat de Seguretat i de la Subsecretaria del Ministeri de
l'Interior en matèria d'informació i documentació a facilitar als sol·licitants de protecció
internacional de data de 30 de juny de 2010.

20. Circular 12/2009, de 18 de novembre, de la direcció general de la Policia i de la Guàrdia Civil,
sobre les actuacions policials derivades de la nova llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora
del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

V. Normativa catalana.

1. Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

2. Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i
llurs descendents.
3. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials.

4. Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya.

5. Decret 125/2001, de 15 de maig, de la Comissió Interdepartamental d'Immigració i del seu
Consell Assessor.
6. Decret 268/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de 25 de
novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents.
7. Decret 86/2008, de 15 d'abril, de la Taula de Ciutadania i Immigració.

8. Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de
les retornades a Catalunya.
9. ACORD GOV/232/2009, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Ciutadania i
Immigració 2009-2012.

10. ACORD GOV/14/2014. de 28 de gener, pel qual s’aprova el Pla de protecció internacional a
Catalunya.
11. ACORD GOV/59/2014, de 22 d’abril, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les
migracions: horitzó 2016.
12. ACORD GOV/151/2015, de 22 de setembre, pel qual es crea el Comitè per a l'Acollida de les
Persones Refugiades.
13. INSTRUCCIÓ DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per l’elaboració
dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
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