
Es considera desplaçament forçat el que obliga una 
persona a deixar el seu país perquè els seus drets 
fonamentals hi estan amenaçats. Quan un estat no 
pot garantir la protecció dels drets fonamentals d’una 
persona, aquesta té dret a cercar protecció en un altre 
estat. És un dret humà. 

Actualment, al món hi ha més de 70 milions de 
persones que necessiten protecció internacional.  
Algunes d’elles arriben a Catalunya, i no són 
conscients de la seva condició de refugiades i dels 
drets que les emparen.  Per això cal fer-ne una bona 
identificació per tal que puguin sol·licitar protecció 
internacional,  i puguin acollir-se als diferents 
programes i serveis que són a la seva disposició. 

QUINES FORMES DE PROTECCIÓ EXISTEIXEN?

Estatut de Refugiat: 
L’Estatut del refugiat està desenvolupat i definit des de 
l’any 1951 amb la signatura de la Convenció de Ginebra. 
Una persona refugiada és aquella que “a causa de 
fundats temors de ser perseguida per motius de raça, 
religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup 
social o opinions polítiques, es trobi fora del país de la 
seva nacionalitat i no pugui o, a causa d’aquests temors, 
no vulgui acollir-se a la protecció del seu país; o que 
mancant de nacionalitat i trobant-se, a conseqüència de 
tals esdeveniments fora del país on abans tingués la seva 
residència habitual, no pugui o, a causa d’aquests temors 
no vulgui tornar a ell”

A l’Estat espanyol la llei inclou també dins la 
categoria de persona refugiada, qui pateix persecució 
per raó de gènere o per orientació sexual. 

Protecció subsidiària:  

És una figura que s’aplica a persones que no 
reuneixen els requisits per ser reconegudes com 
a refugiades però que no poden retornar al país 
d’origen per existir motius fundats que fan sospitar 
que podrien patir:

- Condemna a pena de mort o risc d’execució 
material. 
- Tortura o tractes inhumans o degradants. 
- Amenaces greus contra la vida o la integritat 
a conseqüència de situacions de violència 
indiscriminada. 
- Raons humanitàries

QÜESTIONS CLAU QUE PODEN AJUDAR A DETECTAR 
PERSONES POTENCIALMENT SOL·LICITANTS:

Els serveis i entitats socials de l’àmbit de la 
immigració, poden ajudar a detectar persones amb 
experiències de persecució i que es vegin en risc en 
cas de tornar al seu país d’origen.  

Preguntes útils per a la detecció de casos:

- Què passaria si aquesta persona tornés al seu 
país? Quina és la situació i el context del país de 
procedència en relació amb la raó de persecució? 
Hi ha llibertat d‘expressió i d’associació? És un país 
amb mancances democràtiques? S’hi respecten els 
Drets Humans? La persona ha patit alguna mena 
d’amenaça, persecució, violència, tortures o coacció?

- Pertany a una minoria política, ètnica, religiosa, 
nacional o a un altre col·lectiu perseguit com ara el 
LGBTI?

- 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 
nocives com ara la MGF (mutilació genital femenina), 
matrimoni forçat...

- Ha patit alguna vulneració de Drets Humans durant 
el viatge? Com ha viatjat? Com ha arribat? Quan? Ha 
contret algun deute o obligació?

    

 
 
 
 
Què implica 
sol·licitar la protecció 
internacional o  l’asil?

La sol·licitud es presenta formalment i 
consisteix en una entrevista en la qual haurà 
de contestar una sèrie de preguntes sobre dades 
personals, els motius pels quals sol·licita protecció 
internacional i com va arribar a Espanya.

La persona té dret a ser assistida per un/a intèrpret i 
advocat/da, a l’atenció sanitària, a què es comuniqui 
a l´ACNUR la seva sol·licitud, a romandre a 
Espanya fins que la seva sol·licitud sigui resolta i a 
ser documentat/da com a sol·licitant de protecció 
internacional, amb autorització per treballar si  la 
seva sol·licitud ha estat admesa a tràmit i han passat 
6 mesos des de la seva sol·licitud.

Així mateix, tenen l’obligació de col·laborar amb les 
autoritats espanyoles sempre que se’ls hi demani, 
presentar la documentació que disposin, i  informar 
sobre canvis de domicili per rebre comunicacions de 
l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR), i evitar així l’arxiu de la 
                                 seva sol·licitud.

Fins que no hi hagi una resolució 
definitiva, qualsevol procediment 
de devolució, expulsió o extradició 
quedarà en suspens. És el que 
es coneix com a principi de non 
refoulement (no devolució).

Els sol·licitants de protecció 
internacional podran beneficiar-
se d’assistència que garanteixi la 
cobertura de les seves necessitats 
bàsiques.



 
ON ADREÇAR-SE?

Punt d’Informació i Orientació 
(PIO) que gestiona la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat (CCAR) amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Boi, en el marc del Pla  
municipal d’acollida a persones refugiades.

Oficina de la CCAR-CEAR a Sant Boi 
C. Frederic Mistral, 2 
08830 Sant Boi de Llobregat  
93.628.97.60 | ccar.cat 

Atenció amb cita prèvia 
Per demanar-la escriu a: ccar@ccar-cear.org 

Horari 
Dimecres de 10:00h a 13:30h 

INFORMACIÓ PER 
A LA DETECCIÓ 
DE SOL·LICITANTS 
DE PROTECCIÓ 
INTERNACIONAL:  
DRET D’ASIL  
I PROTECCIÓ 
SUBSIDIÀRIA

ON ES SOL·LICITA  
PROTECCIÓ INTERNACIONAL?

Si la persona arriba a Espanya i no pot entrar a 
territori espanyol: en el punt fronterer.

Si ja està a territori espanyol:

- OAR (Oficina d´Asil i Refugi) 
- Oficines d´Estrangers 
- Comissaries de Policia autoritzades 
- Centres d´Internament d´Estrangers

Tota la informació jurídica actualitzada es pot trobar 
a la web de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CCAR): www.ccar.cat
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