
Els reptes 
de la protecció 
internacional



QUI ÉS UNA PERSONA REFUGIADA?
Les persones refugiades són aquelles que s’han vist obligades a fugir del seu 
país per sofrir persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions 
polítiques, pertinença a determinat grup social, gènere o orientació sexual.

QUINS DRETS TENEN LES PERSONES REFUGIADES? 
Entre altres:
• Dret a la suspensió de qualsevol procés de devolució, expulsió o extradició 

que pogués afectar la persona sol·licitant. (Dret a no ser retornat a un lloc on 
la seva vida o integritat física corri perill.)

• Dret a rebre prestacions socials específiques en els termes que es recullen a 
la llei

• Dret a ser documentat com a sol·licitant de protecció internacional.

AMB QUIN TIPUS DE DOCUMENTACIÓ COMPTA 
UNA PERSONA REFUGIADA?

1. Manifestació de la 
voluntat de sol·licitar 
PI a l’Oficina d’Asil i 
Refugi

Permet l’estada a 
Espanya fins a la 
resolució.

2. Formalització de la 
sol·licitud de PI 
a la Comissaria de 
Policia - Targeta blanca

Permet l’estada a 
Espanya fins a la 
resolució. També permet 
fer gestions amb les 
diferents administracions; 
com ara sol·licitar la 
targeta sanitària, obrir 
un compte en un banc o 
empadronar-se.

3. Document acreditatiu de 
la condició de sol·licitant 
en tramitació de protecció 
internacional - Targeta 
vermella

Permet treballar. 



LA LLEI PROTEGEIX AQUESTS DRETS
Les persones sol·licitants de PI es troben amb dues dificultats importants a 
l’hora de residir al nostre país; l’accés a l’habitatge i la possibilitat d’obtenir un 
compte bancari.

No obstant això, segons la llei:

Accés a l’habitatge - Segons l’art. 26 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya «Les 
persones […] tenen dret a accedir a un habitatge digne […]».

Segons l’Estatut del refugiat, art. 21, «[...] els estats contractants concediran als 
refugiats que es trobin legalment en els seus territoris el tracte més favorable 
possible i en cap cas menys favorable que el concedit generalment en les 
mateixes circumstàncies als estrangers».

Accés al compte bancari - Segons l’art. 3 del Reial decret llei 19/2017, «[…] les 
entitats de crèdit que ofereixin comptes de pagament estaran obligades a oferir 
comptes de pagament bàsiques a aquells potencials clients que […]:

- siguin sol·licitants d’asil
- no tinguin un permís de residència, però la seva expulsió sigui impossible per 
raons jurídiques o de fet»

Segons l’art. 6 de la mateixa llei, «es consideraran documents fefaents, a 
l’efecte d’identificació formal, […] els documents d’identitat personal expedits 
per una autoritat governamental sempre que gaudeixin de les adequades 
garanties d’autenticitat i incorporin fotografia del titular. En aquest cas, la targeta 
vermella».



INFORMACIÓ DE CONTACTE

Web:
http://www.ccar.cat/
https://www.rubi.cat/ca/temes/acollida-i-nova-ciutadania

Adreça electrònica:
ccar@ccar-cear.org
ciutadania@ajrubi.cat

Amb el suport de:    


