
Proposta d’acord de Junta de portaveus de condemna a la devolució exprés de 116 persones 

el 22 d’agost a Ceuta 

 

El passat 22 d’agost es va produir a Ceuta una altra devolució de 116 persones per part de les 

forces de seguretat de l’Estat Espanyol a territori marroquí. Aquesta devolució es va produir 

després de menys de 24 hores que les persones entressin a territori espanyol i segons el 

Ministeri de l’Interior mitjançant l’aplicació de l’Acord de Readmissió entre el Regne d’Espanya 

i el Regne de Marroc firmat el 1992. 

Aquest Acord de Readmissió estableix un detallat procediment per a l’execució de la decisió de 

lliurament que implica obligacions recíproques per les autoritats d’Espanya i Marroc. La inusual 

rapidesa amb que s’han realitzat els procediments de devolució fa qüestionar-se que aquestes 

obligacions s’hagin efectivament complert, així com també posa en dubte l’efectiva aplicació 

de les garanties jurídiques previstes en aquests procediment  com l’efectiva assistència 

lletrada, la presència d’un intèrpret o la possibilitat de la revisió judicial. A més, tot i que les 

persones van rebre assistència lletrada, el desconeixement per part dels lletrats i lletrades de 

la imminent devolució per part de les forces de seguretat de les persones al Marroc va impedir 

una oportuna assistència legal. 

Tot indica que aquest acord s’està sent utilitzat per Govern espanyol per possibilitar d’execució 

de retorn de facto persones migrades en trànsit al Marroc, intentant donar una certa aparença 

“formal” a una devolució exprés i col·lectiva, pràctica que ja va ser condemnada pel Tribunal 

Europeu de drets Humans el 2017  

Recordem que les devolucions accelerades i exprés impedeixen la identificació adequada de 

les persones i la detecció d’aquelles en situació d’especial vulnerabilitat, com ara menors, 

víctimes de tràfic de persones o aquelles persones que necessiten protecció internacional i per 

tant suposen una vulneració de drets humans.  

Per altra banda, el Marroc és un país que no garanteix el respecte als drets humans tal i com 

documenta el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa en el seu 

informe de visita a Espanya el 2014, on es denuncia l’existència d’un greu risc per a la vida i 

integritat física de persones migrants al Marroc i insta a les autoritats espanyoles a aturar les 

devolucions a aquest país. 

En especial les persones subsaharianes al Marroc són víctimes de tractes inhumans i 

degradants fet que suposa que el Marroc no pot ser considerat un país segur i que i per tant es 

vulnera  el principi de no devolució recollit en l’art. 33 de la Convenció de Ginebra i pilar 

fonamental sobre el que s’assenta el dret d’asil. 



Davant aquest fets que suposen una vulneració clara de drets humans, proposem a la Junta de 

Portaveus l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer; Exigim que es respectin les disposicions del Dret Internacional, en particular el Conveni 

de Ginebra relatiu a les persones refugiades del qual Espanya és signant.  

Demanem que es respectin les disposicions legals estatals i comunitàries que impedeixen les 

devolucions "en calent" sumaries i col·lectives. 

Segon; Exigim al govern del PSOE la suspensió de la signatura i l'aplicació dels acords de retorn 

i readmissió amb països ï que no respectin els drets humans com “L’ Acord entre el Regne 

d’Espanya i el Regne de Marroc relatiu a la circulació de persones, el trànsit i la readmissió 

d’estrangers entrats il·legalment”, signat el 13 de febrer de 1992 a Madrid. 

Tercer; Demanem vies legals i segures per a les persones de totes les edats en el trànsit, i 

exigim que es garanteixin els seus drets en els països d'acollida, evitant l'explotació, els abusos, 

la violència i el tràfic de persones. Per a tal efecte, sol·licitem la realització d’un informe amb 

especial èmfasis amb les demandes, acceptacions i denegacions de les sol·licituds d’asil i de les 

prestacions otorgades a dones i les persones del col·lectiu LGTBI, en especial a la frontera sur i 

en els CETIs.  Sol·licitem una avaluació dels protocols de detecció i prevenció i els ajuts 

previstos  a les persones víctimes de violència masclista i de tràfic de persones , especialment 

en els CETIS i CIES. 

Quart; Exigim que s'estableixin polítiques d'acollida dignes i efectives, que s'acabi amb 

l'obstrucció de la tramitació en el procediment d'asil, desenvolupant reglamentàriament la Llei 

d'Asil i Protecció Subsidiària  Demanem al govern del PSOE que ubiqui les oficines d’asil de la 

frontera sur en llocs on els possibles demandants puguin accedir-hi de manera segura i fàcil. 

Cinquè; Demandem que tant el govern de l’estat com la Generalitat transfereixi una partida 

suficient als ajuntaments per a que la persona refugiada tingui garantit un procediment 

d’acollida digne que permeti la seva inclusió social i laboral  

Sisè; Denunciem l'externalització de les nostres fronteres ja que els acords de retorn amb 

països tercers (Marroc, Líbia i Turquia) suposen una vulneració dels drets humans  i  beneficien 

a màfies vinculades amb les elits polítiques d'aquests mateixos països o que hi actuen amb 

connivència. Sol·licitem al govern del PSOE que no signi cap acord internacional que promogui 

les "plataformes de desembarcament regionals" o altres mecanismes d’externalització de les 

fronteres. 

 

 

A Terrassa; 24 de setembre de 2018 


