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Proposta de resolució sobre el suport a les vies legals i 

segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la 

llibertat de circulació  

 

El Parlament de Catalunya es posiciona a favor de l’establiment de vies 
legals i segures i, en conseqüència:  
 

1. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri el seu oferiment per 
contribuir a establir un corredor humanitari. El procés d’acollida ha de ser 

integrador, participat i finançat per la resta d’actors institucionals, socials 
i cívics catalans.  

Aprovat:  121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 

10 abstencions (PPC) 

 
2. Insta el Govern de la Generalitat a:  

 

2.1. Aprofundir en el disseny i fer possible l’execució del programa per a 
estudiants universitaris refugiats que ha posat en marxa el Comitè per a 

l’Acollida de les Persones Refugiades, en col·laboració amb el conjunt 
d’universitats catalanes, l’ACUP i la Secretaria d’Universitats i Recerca, que té 

com a objectiu que un grup de 100 estudiants universitaris refugiats amb 
equilibri de gènere, puguin prosseguir els seus estudis a Catalunya.  

Aprovat: Unanimitat 
 

2.2. Ampliar l’experiència més enllà de l’àmbit universitari i seguir facilitant 

el procés per a joves que vulguin cursar cicles formatius de grau mitjào 
superior, per ampliar el ventall de persones que puguin tenir accés a aquesta 

possibilitat, i pels joves que ja han complert els 18 anys però que no han pogut 

accedir o finalitzar el batxillerat.  
Aprovat: Unanimitat 
 

3. Constata que l’arribada de menors no acompanyats sobrepassa les 

competències adscrites al sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i 

necessita d’una actuació global, situada en un perímetre més ampli propi d’una 
onada migratòria, i sol·licita al Govern de la Generalitat la creació d’un 

programa d’acollida per a menors no acompanyats (MENA) en els països 
inclosos en els programes de reubicació i reassentament de la Unió Europea, 

que permeti millorar la seva acollida en condicions de seguretat i adequació al 
seu projecte migratori d’emancipació i accés a la ciutadania.  
Aprovat: Unanimitat 
 

També insta el Govern a:  
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3.1. Identificar el número de places i serveis per MENA refugiats que el 

Govern, en cooperació amb les xarxes d’atenció social, educativa, de salut, 
d’habitatge i d’inserció laboral, en cooperació amb els ens locals i les entitats 

socials, poden oferir actualment, així com aquelles que podrien oferir a mig 
termini per poder-ne garantir una acollida integral, per a poder desplegar el 

programa. El nombre de places, serveis i equipaments s’ha de basar en 
recursos físics, tècnics, humans i econòmics.  
Aprovat: Unanimitat 
 

3.2. Instar el Govern de l’Estat espanyol a flexibilitzar els criteris per tal 

d’agilitzar els processos de reunificació familiar: ampliar els supòsits de 
reagrupament de família extensa, així com propiciar l’accés a la ciutadania dels 

MENA refugiats una vegada esdevinguin majors d’edat.  

Aprovat:  121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 

10 abstencions (PPC) 
 

4. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar a l’Estat espanyol el 

compliment de la resolució de l’Organització Marítima Internacional (resolució 
A.871 (20)), segons la qual els estats han de facilitar-li mensualment 

informació sobre els casos de polissonatge en el propi territori. En cas 
d’incompliment, el Govern de la Generalitat demanarà les dades de 

polissonatge a l’Estat espanyol i les facilitarà a la OMI.  

Aprovat:  96 (JxSí, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 35 abstencions 

(Cs i PPC) 
 

5. Insta al Govern de la Generalitat que insti a l’Estat espanyol a establir un 
protocol pels casos de polissonatge a les Autoritats Portuàries de Barcelona i 

Tarragona, que sigui d’obligat compliment, per tal de facilitar l’assistència 
social, lletrada i d’intèrpret tan aviat es tingui coneixement de l’existència d’un 

polissó, així com en el moment de realitzar la primera entrevista per les 

autoritats pertinents, amb independència de si els polissons han manifestat la 
seva intenció d’entrar a l’Estat espanyol o sol·licitar l’asil.  

Aprovat:  121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 

10 vots en contra (PPC) 
 

6. Sol·licita que s’incentivi la inclusió en el proper Pla Anual i Pla Director de 

Cooperació de l’Agencia Catalana per al Desenvolupament (ACCD) l’actuació 
estable i a llarg termini d’entitats defensores de drets humans, que treballen 

amb població refugiada, per tal de realitzar un monitoratge de les vulneracions 
de drets humans i donar suport a l’accés a la protecció internacional.  

Aprovat:  121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 

10 vots en contra (PPC) 
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7. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reforci les accions d’acollida amb 

població refugiada als territoris de la frontera sud.  

Aprovat:  121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 

10 vots en contra (PPC) 
 

8. Insta el Govern de la Generalitat a seguir promovent la millora dels 
mecanismes de coordinació entre els diferents departaments que realitzen 

acció exterior per a una coherència de polítiques.  
Aprovat: Unanimitat 
 

9. Reiterar les següents demandes al Govern espanyol:  
9.1. Reclamar el compliment dels seus compromisos a la UE de 

reassentament i reubicació abans de juliol i setembre de 2017 respectivament, 
i que actualment ja incompleix els terminis d’execució.  

Aprovat: Unanimitat 
 

9.2. Reclamar el desenvolupament del reglament de la Llei d’Asil 12/2009.  
Aprovat: Unanimitat 
 

9.3. Reclamar l’establiment dels mecanismes corresponents per poder 

sol·licitar la protecció internacional en ambaixades i consolats de tercers 
països, tant en el país d’origen com en països de trànsit.  
 

Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit ), 10 en contra 
(PPC) i 25 abstencions (Cs) 

 

9.4. Reclamar la retirada de l’obligatorietat del visat de trànsit als aeroports.  
Aprovat: 96 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit ), 10 en contra 
(PPC) i 25 abstencions (Cs) 
 

9.5. Reclamar l’arribada de menors no acompanyats a Catalunya dins els 

programes de reubicació i reassentament.  
Aprovat: Unanimitat 
 

9.6. Reclamar la retirada del suport a l’acord entre la UE i Turquia i instar 
tant el Govern espanyol com el Consell de la UE i la Comissió Europea perquè 

suspenguin de forma immediata cautelar la seva aplicació.  
Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit ), 10 en contra 
(PPC) i 25 abstencions (Cs) 
 

9.7. Reclamar el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers.  
Aprovat: 96 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit ) i 35 en contra 
(Cs i PPC) 
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9.8. Reclamar que advoqui per una veritable agència de salvament marítim i 

per facilitar les vies segures d’arribada a Europa.  
Aprovat: Unanimitat 
 

10. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’Estat 
espanyol a aprovar l’establiment d’un corredor humanitari que garanteixi 

l’arribada a Catalunya de persones de forma legal i segura, i que l’estada 
d’aquestes persones no tingui una durada determinada ni limitacions laborals 

ni d’accés a la nacionalitat.  
Aprovat: 96 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit ) i 35 abstencions 

(Cs i PPC) 
 

11. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’estat 

espanyol a aplicar programes d’admissió humanitària, sense una durada 
determinada ni limitacions laborals o d’accés a la nacionalitat, permetent a les 

persones modificar el seu estatut d’admès o tolerat a territori comunitari.  
Aprovat: 96 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit ) i 35 abstencions 

(Cs i PPC) 
 

12. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’Estat 
espanyol a treballar per l’actualització del concepte de persona refugiada a tota 

persona que es veu obligada a abandonar el seu país per motius econòmics, 

socials, culturals i ambientals.  

Aprovat:  121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP,CUP i diputat no adscrit) i 

10 vots en contra (PPC) 
 

13. Insta al govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Espanyol la 
finalització de les devolucions en calent i altres pràctiques que vulneren els 

drets humans a la frontera sud. 

Aprovat:  121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i diputat no adscrit) i 

10 vots en contra (PPC) 
 

 


