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Punt de vista
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Una oportunitat perduda
El 15 de març passat, el Butlletí Oficial de l’Estat va 

publicar el Reial Decret 162/2014 pel qual s’aprovava 
el reglament de funcionament i règim interior dels 
centres d’internament d’estrangers (CIE).

S’ha trigat més de quatre anys, des de la darrera 
reforma de la llei d’estrangeria de finals del 2009. Un 
temps massa llarg que mostra la manca de voluntat 
política per reglamentar l’estada en aquests centres 
d’internament. Davant la manca de reglamentació 
d’aquests centres, han estat les denúncies que s’han 
fet als Jutjats de control dels CIE, les que han facilitat 
una jurisprudència, que en molts casos, ha millorat les 
condicions de vida en aquests centres.

La primera cosa que sorprèn d’aquest Reglament és 
que es permeti l’ingrés als CIE de persones vulnerables: 
«menors, persones discapacitades, gent gran, dones 
embarassades, pares sols amb fills menors i persones 
que hagin patit tortura, violació o altres formes greus 
de violència psicològica, física o sexual» (art.1.4). No 
hauria de ser la seva vulnerabilitat una raó de protecció 
i no d’expulsió? El Reglament els reserva una «atenció 
especialitzada». Ens preguntem com podrà ser quan 
en la disposició addicional segona es diu: «L’aplicació 
d’aquest reglament no comportarà cap increment 
de la despesa pública ni suposarà cap increment de 
dotacions…»

Davant del fet que hi ha moltes persones que 
no haurien d’haver entrat mai a un CIE, l’aprovació 
d’aquest Reglament ha estat una ocasió perduda per 
regular els criteris d’ingrés en aquests centres. No hem 
d’oblidar que l’internament hauria de ser una mesura 
excepcional i la pràctica ens mostra tot el contrari, amb 
el cost humà que això suposa.

D’altra banda, es manté el caràcter policial d’aquests 
centres, no sols pel que fa a la seguretat, sinó també 
a la seva gestió. És preocupant que s’introdueixi la 
vigilància amb armes de foc a l’interior d’uns centres 
que no tenen caràcter penitenciari.

Aquest nou Reglament continua afirmant que les 
persones internades estan privades únicament del dret 
deambulatori, entenent que l’Estat esdevé el garant 
del compliment dels altres drets fonamentals. Però, les 
funcions atribuïdes als serveis socials no estan a l’alçada 

de la importància d’aquests serveis a l’hora de detectar 
situacions de vulnerabilitat social i de protecció del 
drets fonamentals d’aquestes persones.

Finalment, si bé el fet que hi hagi un Reglament és 
positiu, perquè es posa fi a moltes situacions d’arbi-
trarietat en la gestió d’aquests centres, creiem que ha 
estat una oportunitat perduda, perquè no s’han recollit 
moltes de les resolucions dels Jutjats de control dels 
CIE o de les recomanacions d’organitzacions socials que 
acompanyen el dia a dia de les persones internes.


