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1. Introducció

La Fundació Migra Studium-SJM defensa els drets de les persones migrants i 
s'oposa a la figura de l'internament preventiu de persones en el si d'un 
procediment administratiu. Aquesta és, però, una realitat que forma part de l'actual 
model migratori i a la qual no podem ser estranys. És en aquest context que es va 
posar en marxa el projecte de visites al CIE de Zona Franca, que des dels seus 
inicis ha acompanyat un gran nombre de persones internades. 
La llibertat i la seguretat de les persones són drets humans fonamentals, tenen la 
traducció en la prohibició internacional de dur a terme qualsevol detenció arbitrària 
i es basen en el dret a la llibertat de circulació. Tot i que un Estat té dret a 
controlar l'entrada i permanència d'estrangers en el seu territori, aquest control 
s'ha d'exercir respectant els estàndards del dret internacional, especialment pel 
que fa als refugiats i a la protecció dels drets humans. Constatem, però, en 
l'actualitat, un augment del nombre de països que fan ús de la detenció migratòria 
com a eina per a la gestió dels fluxos migratoris. La detenció dels sol·licitants 
d'asil i els migrants representa un desafiament als drets humans a tot el món, ja 
que en el dret internacional només es considera aquesta detenció quan és 
necessària, raonable i proporcional per a aconseguir una finalitat legítima i 
solament després que altres alternatives menys coercitives hagin resultat 
inadequades per a cada cas individual. 

La detenció en un Centre d'Internament d'Estrangers implica una privació de la 
llibertat, i ho és de facto. Per tant, l'Estat ha de complir les importants 
salvaguardes que preveu el dret internacional davant qualsevol privació de 
llibertat.  
La Fundació Migra Studium-SJM realitza una tasca d'acompanyament a les 
persones internes, així com un seguiment, valoració i fiscalització social de les 
condicions de l'internament. També fa un seguiment del respecte als drets de les 
persones des del mateix moment de la privació de llibertat, amb l'objectiu de 
constatar l’aplicació de les garanties que preveu la llei per a les persones 
detingudes, reduir el risc de violacions als drets humans i contribuir a una major 
transparència i responsabilitat en el compliment d’aquests drets.   
La nostra tasca es fonamenta en el fet de reconèixer el valor indiscutible de cada 
persona, siguin quines siguin les seves circumstàncies: el seu context familiar, la 
seva situació jurídica, el seu caràcter, la seva trajectòria vital, etc. Ho fem des de 
la convicció que cada persona és digna de ser acollida, respectada, valorada i 
acompanyada, sigui quin sigui el seu procés i la seva situació.   
Conscients que l'accés a les instal·lacions d'internament de forma periòdica i 
constant és un primer pas per a prevenir els abusos, s’ha anat desenvolupant des 
de la Fundació un model de visites. 
Durant sis anys la Fundació Migra Studium-SJM ha centrat esforços en la creació, 
formació i consolidació d'un equip per a realitzar aquesta tasca d’acompanyament 
psicosocial, en què es plantegen les visites des de dues perspectives: la preven-
tiva i la correctiva. 
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Des de la perspectiva preventiva, acompanyar les persones internades establint 
un contacte directe i quotidià. Les visites es fan de forma continuada durant el 
temps que dura l’internament, això permet copsar la realitat dels CIE des de la 
seva part més real, més dura i menys idealitzada, evitant convertir el treball entorn 
del CIE en una lluita de caire purament teòric. Dins la perspectiva de la prevenció 
considerem important servir la persona concreta en la seva situació específica. 
No busquem suplir les obligacions d'atenció social que tenen tant les Adminis-
tracions com les entitats contractades per a proporcionar els serveis mèdics, 
psicològics i socials. La nostra tasca és intentar identificar i evitar les violacions de 
drets humans abans que es produeixin. 
Des de la perspectiva correctiva, ressenyar aquelles àrees on es necessita 
millora, a partir de la redacció d’informes que ens permeten fer recomanacions 
concretes per a la defensa dels drets de les persones internades.   
Considerem com a persones prioritàries a acompanyar: possibles refugiats i 
sol·licitants d'asil, persones apàtrides, menors no acompanyats, persones amb 
discapacitats físiques o mentals, amb malalties cròniques o altres necessitats de 
salut, víctimes del tràfic d'éssers humans, adults sense persones que els visitin, 
persones LGBTI, supervivents de la tortura o de qualsevol altre trauma fruit de la 
violència.  
A causa del fet que el CIE de zona Franca no compta amb una part destinada a 
dones, no ens és possible fer la detecció de les dones embarassades i amb 
infants que són detingudes a Barcelona i/o Catalunya, ja que aquestes són 
traslladades a centres que compten amb mòduls d'internament per a dones, com 
són actualment els CIE de Madrid i Algesires. El CIE de València compta amb 
mòdul per a dones, però roman tancat per obres des del 5 d’octubre del 2016. 
La primera intenció d'aquest document és donar veu a totes aquelles persones 
que van passar pel Centre d'Internament d'Estrangers de Zona Franca (Barce-
lona) durant l'any 2016 i que no sempre van tenir l'oportunitat de denunciar la 
seva situació, sigui per por, per no tenir una situació administrativa regularitzada, 
per haver estat expulsades del territori espanyol o per una deficient defensa 
lletrada. 
Volem aclarir que les dades presentades corresponen a les persones internades i 
visitades pels voluntaris de Migra Studium, no a la totalitat dels detinguts en el CIE 
i  també que el període en el qual s'han realitzat les visites és de setembre a de-
sembre del 2016. 
Hem d'indicar que per a l’elaboració de l’informe hem aplicat, en la mesura de les 
nostres possibilitats, els principis i la metodologia suggerits per ACNUR, l'Asso-
ciació per a la Prevenció de la tortura (APT) i la Coalició Internacional contra la 
Detenció (IDC). 
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2. Dades estadístiques de l'internament
a Zona Franca a partir de les visites realitzades

Durant el 2016 les visites d’acompanyament a interns s'han vist alterades a causa 
d'unes obres de condicionament de les instal·lacions que van obligar a tancar el 
CIE des de l'1 de novembre de 2015, fins al 15 de juliol del 2016, data en la qual 
va ser reobert i s’hi va efectuar el primer internament. 
El reinici de l’activitat va ser lent i el creixement del nombre de persones ingres-
sades fins a finals d’agost, gradual. 
A mitjan setembre, però, s’inicià un procés d’ingressos massius de persones 
arribades en pastera, a l’octubre es va donar un moment d’ocupació total, amb 
200 persones, xifra que es va mantenir constant fins a finalitzar el 2016. 
Durant el 2016 han passat pel CIE de Zona Franca 640 persones, només homes, 
ja que, com hem dit, les dones detingudes a la Comunitat Autònoma de Catalunya 
són traslladades a Madrid i en alguns casos fins a Algesires. Durant els mesos de 
setembre a desembre s'han acompanyat 146 persones, un 22,81% dels interns, 
amb un total de 414 visites.  

Any 2015 Any 2016  % amb relació 
al 2015 (10 mesos) (4 mesos ) 

Persones internades 738 640 86,72% 
Demandes rebudes 232 313 134,91% 
Demandes ateses 172 146 84,88% 
Demandes sense atendre 60 167 278,33% 

Cal destacar que en un període de quatre mesos el CIE ha internat l’equivalent al 
86,72% de les persones que ho van ser durant el 2015. L’ocupació màxima del 
CIE ha fet que hàgim superat el nombre de demandes de visites i prestat una 
atenció gairebé semblant a la del 2015.  
La procedència geogràfica de les persones que hem visitat continua sent 
majoritàriament el Magrib, en què destaquen els nacionals d’Algèria i del Marroc; 
en segon lloc, encara que més lluny, l'Amèrica Llatina, amb presència de 
nacionals de Colòmbia, Equador, Perú i Xile; els procedents d’Europa amb interns 
d'Albània, Bulgària i Romania. El nombre de persones que es declaren apàtrides 
ha estat més elevat que en anys anteriors.  
Les persones procedents de països subsaharians, tot i sol·licitar ser atesos per 
Migra Studium ja no es trobaven en el CIE en el moment de ser visitats. Hem 
constatat que moltes de les persones procedents d'aquests països passen molt 
poc temps internats i són immediatament derivats a programes d’acollida d’enti-
tats no lucratives.  
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Nacionalitat de les persones ateses 

Nacionalitat Nre. de persones % 
Apàtrida 3 2,05% 
Albània 2 1,37% 
Algèria 79 54,11% 
Bulgària 1 0,68% 
Colòmbia 1 0,68% 
Equador 1 0,68% 
Marroc 20 13,70% 
Perú 1 0,68% 
Rep. Dominicana 2 1,37% 
Romania 1 0,68% 
Sàhara 1 0,68% 
Senegal 1 0,68% 
Síria 2 1,37% 
Tunísia 1 0,68% 
Xile 2 1,37% 
N/S 28 19,18% 
Total general 146 100,00% 

Les persones ateses han estat principalment joves, amb edats entre dinou i 
trenta-cinc anys, el 44,52% del total, que arriba fins al 60,27% si hi sumem les 
persones que es van declarar menors de divuit anys.  

Edat de les persones ateses 

Franja d'edat Nre. de persones % 
Menors de 18 23 15,75% 
de 19 a 25 36 24,66% 
de 26 a 30 20 13,70% 
de 31 a 35 9 6,16% 
de 36 a 40 7 4,79% 
de 41 a 50 7 4,79% 
de 51 a 60 3 2,05% 
Majors de 61 0 0,00% 
N/S 41 28,08% 
Total 146 100,00% 

Durant els anys que fa que Migra Studium visita el CIE, de les 313 persones que 
van sol·licitar atenció, 83 afirmaven ser menors. Durant el 2016 vam atendre 23 
possibles menors, un 15,75% del total, dels quals dos van ser efectivament 
reconeguts com a tals. 
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3. Procediments de detenció
i motiu d'internament en el CIE

L'internament és una mesura instrumental de l'expulsió, per la qual cosa es fa 
necessària una breu referència a les mesures de repatriació que, segons el que la 
llei estableix, poden veure's precedides d'ingrés en CIE. En aquest sentit convé 
una primera distinció entre les expulsions administratives i les denominades 
expulsions penals. Les primeres són adoptades mitjançant un procediment 
administratiu i responen a infraccions administratives i altres causes previstes en 
la Llei Orgànica 4/2000 de drets i llibertats dels ciutadans estrangers a Espanya i 
la seva integració social. Les altres, les penals, les ordena un jutge en el marc 
d'un procés penal i pot arribar a substituir totalment o parcialment l'execució d'una 
pena (art. 89 CP) o una mesura de seguretat penal (art. 108 CP). 
Quant a les mesures de repatriació administratives, tenen relació amb 
l'internament les següents:  

● Retorn
● Devolucions
● Expulsió per infraccions administratives (amb especial incidència de la

infracció «per trobar-se irregularment en territori espanyol»)
● Expulsió per antecedents penals
● Expulsions substitutives de tota o d’una part d'una pena privativa de llibertat

(art. 89 CP).

La informació recollida al voltant del motiu d’internament ens proporciona les 
dades següents: 

Processos jurídics de detenció que van originar l’ingrés Casos % 
Devolució (persones nouvingudes) 84 57,53% 
Expedient administratiu d'expulsió iniciat per estada irregular 6 4,11% 
Expulsió judicial (substitució de condemna penal per expulsió) 1 0,68% 
Ordre prèvia d'expulsió administrativa per estada irregular 30 20,55% 
Uns altres 6 4,11% 
N/S 19 13,01% 
Totals 146 100,00% 

Persones amb expulsió prèvia administrativa. El 20,55% de les persones 
visitades van ser ingressades per raó d'ordres d'expulsió dictades abans del seu 
internament i per raons d'estada administrativa irregular.  
Persones amb expulsió prèvia penal. El 0,68% dels interns visitats està 
ingressat per una expulsió penal, dictada en substitució de presó i/o llibertat 
condicional. La resta, el 99,32% dels interns visitats per Migra Studium, estava 
privat de llibertat per l'execució de mesures administratives (expulsió o devolució). 
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Persones en tràmit de procediment d'expulsió. La possibilitat legal d'interna- 
ment mentre se substancia el procediment administratiu sancionador no és una 
situació aïllada. Al 4,11% de les persones visitades, únicament se'ls havia incoat un 
procediment que podria donar lloc –o no– a la seva expulsió en la resolució final. L'ús 
de l'internament cautelar en aquestes situacions és desproporcionat i abusiu. 
Devolucions. Tècnicament la devolució és una figura diferent de l'expulsió, 
encara que sovint s'utilitza el terme expulsió com a inclusiu de totes les mesures 
de repa-triació. La devolució, a diferència de l'expulsió, no es considera 
tècnicament una san-ció i no comporta prohibició de tornada. Es procedeix a la 
devolució en dos supòsits:  

1. Devolució per infracció de la prohibició d'entrada (art. 58.3.a) de la LOEx)
2. Devolució per intentar entrar il·legalment al país

Les nostres dades fan referència a aquest darrer supòsit, i crida l’atenció que 
l'internament de persones per aquest procediment jurídic s’hagi multiplicat per tres 
en el darrer any. Durant el 2015 el 17,46% de les persones internades i visitades 
ho eren per tenir un procediment de devolució. El 2016 el 57,53% dels internats 
visitats tenia un procediment de devolució, és el cas d'interns provinents dels 
Centres d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) a Ceuta i Melilla, o persones 
arribades en pasteres o a aeroports i ports.   
Concurrència d'antecedents penals en les persones internades. El Ministeri 
de l'Interior continua criminalitzant les persones migrants privades de llibertat en 
els CIE: 

● amb un discurs fonamentat en l'argument que «s'interna i expulsa persones
delinqüents i/o d'alta perillositat»,

● estigmatitzant el conjunt de la població migrant en situació irregular i
justificant les mesures de control, seguretat i la gestió policial de l'expulsió i
l'internament,

● utilitzant el concepte «expulsions qualificades» per incloure antecedents
policials, processos judicials oberts en fase d'instrucció i sense sentència
condemnatòria, delictes lleus relacionats amb la pobresa i l'exclusió social.

Davant d’això, insistim a qüestionar aquest llenguatge polític amb les dades de les 
nostres visites durant el 2016 a Barcelona: el 74,66% de les persones no 
presentava antecedents penals i només el 18,49% estava imputat o processat 
en un procediment judicial pendent de sentència. En aquest cas les dades per ql 
2015 eren molt menors: el 7%. 

Antecedents penals Casos % 
Sí 27 18,49% 
No 109 74,66% 
N/S 10 6,85% 
Totals 146 100,00% 
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Davant aquestes dades hem d'indicar que dels 27 casos de les persones amb 
antecedents penals, hem registrat que set (25,92%) van ser detingudes a la 
sortida de la presó, després d'haver completat íntegrament la condemna. El fet 
que els porta al CIE és la pèrdua de la seva autorització de residència.  
Quant a les circumstàncies que donen peu a la detenció, ens trobem que en el 
2015, el 23,25% de persones internades en els CIE van ser detingudes arran 
d'una sol·licitud de documentació identificativa a la via pública. El 2016 presenta 
una disminució significativa, ja que el 9,15% de les persones visitades van indicar 
que la seva detenció es produí arran de la sol·licitud de documentació a la via 
publica. Malgrat aquest descens, continua sent greu que aquestes detencions es 
produeixin en dispositius o batudes d'identificació de persones migrants, ja que 
aquestes identificacions són aleatòries, sense que intervingui detenció per 
denúncia penal o la presumpta comissió d'un il·lícit penal.  

Circumstàncies de la detenció Casos % 
A la sortida de la presó després de complir condemna 11 7,75% 
Arran d'una denúncia penal 4 2,82% 
Citat en comissaria 4 2,82% 
Detenció arran d'un operatiu policial 15 10,56% 
Unes altres causes (arribada en pastera) 75 52,82% 
Sol·licitud de documentació en metro, autobús o tren 1 0,70% 
Sol·licitud de documentació a la via pública 16 13,70% 
N/S 20 14,08% 
Total general 146 100,00% 

L'internament s’ha convertit en una pràctica que criminalitza i priva de llibertat 
moltes persones migrants de forma gratuïta, sense que es porti finalment a terme 
l'expulsió. Aquesta realitat revela que s’està sol·licitant l’internament de persones 
que no poden ser expulsades de forma automàtica sense fer les indagacions 
prèvies necessàries, és a dir, sense comprovar si poden o no ser realment ex-
pulsades. Qui ha de comprovar la situació de la persona per a la qual se sol·licita 
autorització judicial d'internament és l'autoritat policial. 
Expulsions i alliberaments 
Segons les dades recollides, el 53,42% de les persones visitades per Migra 
Studium durant el 2016 van ser posades en llibertat. Un 38,35% foren retornades 
al seu país, d’aquestes, un 13,01% eren devolucions i un 25,34% corresponia a 
expulsions. El 2,74% han estat traslladades des del CIE a la presó, per impos-
sibilitat d'expulsió en tenir pendents penes privatives de llibertat prèvies a l'interna-
ment. 
Entre els interns visitats, destaca la presència de menors, un 1,37% de les 
persones ateses. El 89,04% no havien sofert un internament anterior i en un 
74,66% dels casos no tenien antecedents penals, aquests aspectes estan 
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probablement vinculats al fet que la majoria de persones ateses provenen de 
Centres d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) o bé són persones arribades en 
pasteres o a ports i aeroports. 

Situació 2015 % 2016 % 
Devolucions 22 12,79% 19 13,01% 
Expulsions 46 26,74% 38 26,04% 
Alliberats 80 46,51% 82 56,16% 
Menors* 4 2,33% 2 1,37% 
Trasllat a presó 2 1,16% 3 2,06% 
Trasllat a altre CIE 1 0,58% 1 0,68% 
N/s 21 12,21% 1 0,68% 
Totals 172 100,00% 146 100,00% 

*Aquesta data fa referència als menors reconeguts.

Per una banda, els baixos índexs d'expulsions fan sospitar que s'està fent un ús 
excessiu i injustificat de la privació de llibertat. I per l’altra, constatem que molts 
dels internaments es produeixen de forma innecessària, ja que és impossible 
realitzar l'expulsió. Això provoca una vulneració flagrant del dret a la llibertat i 
força les persones migrants a suportar una situació per la qual no haurien de 
passar. 
En aquesta situació trobem els anomenats «inexpulsables», la paraula que fa 
referència a la «situació fàctica que genera la impossibilitat que una decisió/ordre 
d'expulsió sigui duta a terme». Les raons per les quals moltes persones migrants 
es converteixen en persones inexpulsables poden ser: 

• Les persones estan indocumentades i no són reconegudes ni
documentades per les autoritats del país del qual són originaris.

• La inexistència d'acords de readmissió bilaterals amb Espanya i entre la
Unió Europea i els països de tornada.

• Condicions personals que converteixen les persones migrants en individus
d'especial protecció o membres de col·lectius vulnerables: menors d'edat,
dones embarassades, víctimes de delictes basats en el gènere, explotació
laboral i/o sexual, sol·licitants d'asil...

• La insuficiència pressupostària i la impossibilitat fàctica i logística per a
contractar vols a determinats països.

En alguns casos, conflueixen no una sinó diverses circumstàncies, fet que eviden-
cia encara més la seva condició d'«inexpulsables». 
També és important destacar que s'estan produint dues dinàmiques d'interna-
ment:  

• una d’orientada a executar l'expulsió esgotant el temps màxim de perma-
nència per a aconseguir que s'arribi a poder produir. Això ho veiem en el
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temps de permanència en el CIE. Els casos documentats ens indiquen que 
el 52,74% dels interns visitats van romandre més de quaranta dies al CIE; 

• i una altra de vinculada al fet d'utilitzar el CIE com a «alberg temporal»
d’alguns «inexpulsables». De les 313 persones que van demanar ser visi-
tades, en 28 casos vam poder confirmar que van ser acollits per una ONG.
Hi ha, però, 105 persones alliberades de les quals desconeixem si han
estat ateses a la sortida del CIE per alguna ONG.

Dies d'internament Casos % 
< 20 2 1,37% 
31 a 30 15 10,27% 
31 a 40 13 8,90% 
41 a 50 23 15,75% 
51 a 60 54 36,99% 
N/S 39 26,71% 
Totals 146 100,00% 

En els casos de les persones visitades i alliberades la situació és la següent: 

Situació Totals % 
Llibertat atesos per ONG 22 25,58% 
Llibertat 47 54,65% 
Llibertat per ordre judicial 15 17,44% 
Menor* 2 2,33% 
Totals 86 100,00% 

*Aquesta data fa referència als menors reconeguts.
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4. Les condicions materials en el CIE
després de les obres de millora

El Reglament assenyala que en els CIE hi ha d’haver serveis de menjador, 
allotjament d'interns, lavabos i dutxes, sales per als advocats, sala de visites, 
espais adequats per al lleure.1 Estableix, també, que totes les instal·lacions i 
dependències han de satisfer les condicions d'accessibilitat i higiene i estar 
condicionades perquè el volum d'espai, ventilació, aigua, enllumenat i calefacció 
s'ajusti a les normes d'habitabilitat i a les condicions climàtiques del lloc en el qual 
se situen.2 
Altament rellevant va ser l'auto del Jutge de Control de 26 de maig del 2015, 
sobre el CIE de Zona Franca, que va conduir al seu tancament provisional per a 
poder-hi fer obres de millora i que va posar en evidència moltes de les situacions 
quotidianes que pateixen els interns i que vulneren els seus drets fonamentals. 
En aquest Auto el magistrat indicava «algunes deficiències que exigeixen 
resposta judicial a fi de millorar les condicions d'estada dels estrangers internats» i 
acordava: 

• Indicar expressament que competeix a les autoritats sanitàries l'obligació
de realitzar les proves i tractaments mèdics que prescrigui el metge del
CIE, encara que l'intern no disposi de targeta sanitària.

• Permetre que els interns del CIE utilitzin telèfons mòbils dins les
instal·lacions, a qualsevol hora del dia, excepte en els moments de
descans. Amb la condició, però, que siguin dispositius sense accés a
Internet i des dels quals no sigui possible enviar missatges amb imatges.

• La instal·lació de més telèfons públics, i així evitar que es formin cues
d’espera.

• La col·locació de rellotges grans de paret a les zones comunes del Centre.
• L’habilitació d’habitacions del mòdul F per a ser utilitzades com a cambres

de seguretat i substituir les inadequades que hi havia a la zona d'entrada.
• No portar al límit la capacitat de cada cel·la i distribuir els interns de la

manera més ampla possible pels diversos mòduls del CIE. També
s'acordava l’habilitació del màxim nombre de dutxes possibles i no limitar
així l’accés del temps destinat a cada dutxa.

Es prohibeix: 

• Retirar rellotges i altres efectes personals als interns, tret que suposin un
perill per a la seguretat física del mateix intern o d'uns altres, prohibició que
ha de ser de caràcter excepcional.

_______________________________________ 

1. Art. 6 del RD 162/2014.
2. Art. 7 del RD 162/2014.
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Es requereix: 

• Al Director del CIE que comuniqui als seus superiors la necessitat de
col·locar sanitaris a l'interior dels dormitoris i que informi el Jutge de l'estat
en què es troba la instal·lació pel que fa al sistema de traducció a idiomes
no freqüents.

Dels aspectes indicats pel Jutge s’han realitzat les següents obres: 

• S’han instal·lat lavabos en les habitacions i s'han canviat els tancaments de
les portes dels lavabos.

• La llum interior, que s'activa per sensor de moviments.
• En l'actualitat hi ha 53 càmeres de videovigilància i n’hi ha previstes

algunes més.
• S’han instal·lat màquines per a fer exercici físic en un dels patis.
• S'ha reforçat la tanca exterior, fent-la més alta.
• S'han instal·lat quatre terminals telefònics més al pati gran. En un d’aquests

terminals es permet als interns rebre trucades.
• S'han ampliat les instal·lacions del servei mèdic, la qual cosa possibilita que

algun intern pugui romandre en aquest servei si és necessari.
• Creu Roja ha millorat i dotat algunes instal·lacions, com la biblioteca.
• S'han arreglat les finestres que estaven deteriorades.

Estan pendents de dotació pressupostària: 

• La instal·lació d'obertura centralitzada de totes les portes del mòdul F i
l'arranjament del pati d'aquest mòdul.

• El canvi de les portes del lavabo comú d’un mòdul i dels lavabos del hall
central i posteriorment dels altres dos mòduls.

Si bé és cert que les obres de millora van produir un cert efecte de benestar 
durant les primeres setmanes, a partir de l’octubre, quan s’inicien els internaments 
massius al Centre, tornen a evidenciar-se les velles problemàtiques vinculades a 
l’espai físic i a l'estructura de l'edifici. 
L’espai físic: Les persones internes valoren de manera negativa la manca d'espai 
físic i l'amuntegament de persones, ja que des d'octubre fins a finalitzar l'any 2016 
l’ocupació màxima ha estat constant. 
Habitacions: S'han col·locat serveis sanitaris i lavabos a les habitacions, la qual 
cosa permet el seu fàcil accés durant la nit. La seva ubicació ha reduït la 
grandària de les finestres. Els interns manifesten que les lliteres són incòmodes, 
amb matalassos prims i plastificats. Altres interns ens han comentat que els 
llençols que els proporcionen estan en molt mal estat.  
Dutxes: els interns comenten amb freqüència que l'escalfador no funciona i 
alguns interns acaben dutxant-se amb aigua freda. El temps per a la dutxa és 
limitat i si no ho fan així corren el risc de quedar-se sense dutxa. 

14



Informe 2016 Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) 
Zona Franca

Fundació Migra Studium Carrer Palau 3. 08002 Barcelona 
Tel. 934 120 934 info@migrastudium.org www.migrastudium.org

Intercomunicadors: les habitacions tenen intercomunicadors, però no funcionen 
correctament. 
Cel·les d'aïllament: Es manté l'antiga cel·la d‘aïllament. No s'ha habilitat en el 
mòdul F (com indicava l'Auto) una cel·la d'aïllament amb mitjans de contenció 
embuatats i amb càmeres de videovigilància. 

Seguretat, ordre i disciplina. El model actual de gestió exclusivament policial del 
CIE provoca una acusada tendència a prioritzar les mesures de seguretat i control 
policial del Centre, en claríssim detriment de les condicions de vida dels interns i 
de l'exercici dels drets reconeguts per l'ordenament jurídic.3 
La policia gestiona de manera «col·lectiva» els interns, indicant on han d’estar en 
cada moment, seguint uns horaris i llocs d’estada preestablerts. Tot això genera 
malestar i sofriment a les persones internades, ja que a la privació de llibertat 
externa s’afegeix la privació de llibertat interna, les fortes mesures de control i 
seguretat i les escasses possibilitats d’ocupar el temps durant els dos mesos que 
pot durar l'internament. Aquest model de gestió genera tensions i dificultats per a 
tots, siguin policies o interns.  
En el cas dels interns són pocs els que tenen clares les normes, la resta actua 
seguint les rutines existents, basades en normes rígides i poc explícites. En la 
majoria dels casos la normativa interna és incomprensible per als interns (a causa 
del desconeixement del castellà i de la falta d’intèrprets i traductors que expliquin 
el context i la normativa de funcionament intern), això impacta de forma negativa 
en l'ànim dels interns i en aspectes de la seva salut física i social, ja que 
desconeixen com accedir a alguns dels serveis del CIE. 

_______________________________________ 

3. Si bé l'art. 62 bis 1. c) de la LOEX estableix el dret de les persones internades «al fet que es faciliti l'exercici
dels drets reconeguts per l'ordenament jurídic, sense més limitacions que les derivades de la seva
situació».
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5. Persones en situacions de vulnerabilitat i risc

Moltes persones internades en el CIE presenten situacions de vulnerabilitat i risc a 
causa de  condicions personals de partida: edat, sexe, salut, vincles familiars, fins 
i tot per les seqüeles d'un procés migratori traumàtic. Més enllà d'aquestes 
condicions d’indefensió, són vulnerables per les polítiques i les respostes 
jurídiques d'expulsió i d'internament. 
En aquest informe ens referim a les persones a les quals s’han vulnerat els drets i 
condicions de dignitat durant el procés d'internament i expulsió. Farem esment a 
un conjunt de categories que no coincideix enterament amb el de l'article 1.4. del 
Reglament de funcionament i règim interior dels CIE: persones malaltes, 
agredides, a qui ningú no visita, menors, sol·licitants d'asil, víctimes de tràfic 
d'éssers humans i persones sense possibilitat d'intèrpret.  
La següent taula comparativa mostra el canvi de situacions de vulnerabilitat 
inicials identificats en el 2016 amb relació al 2015.  

Situació 2015 Nre. de 
casos 

% 2016 Nre. de 
casos 

% 

Cònjuge o parella de fet registrada 24 8,70% 6 1,86% 
Fills menors espanyols 17 6,16% 4 1,24% 
Fill menors estrangers al seu càrrec 6 2,17% 3 0,93% 
Identitat de gènere 0 0,00% 2 0,62% 
Malaltia física 10 3,62% 13 4,02% 
Malaltia mental 10 3,62% 12 3,72% 
Necessitat i absència d'intèrpret 34 12,32% 67 20,74% 
No té qui el visiti 120 43,48% 133 41,18% 
Possible menor 6 2,17% 21 6,50% 
Possible sol·licitant d’asil 49 17,75% 56 17,34% 
Risc de maltractament en origen 0 0,00% 6 1,86% 
Totals 276 100,00% 323 100,00% 

S'ha d'aclarir que alguns interns sumen més de dues vulnerabilitats.

La falta de valoració i consideració del seu estat de vulnerabilitat fa que aquestes 
persones es vegin immerses en situacions d'internament i expulsió. Dels 146 
interns visitats hem trobat les següents situacions de vulnerabilitat: 

● Persones a les quals ningú no visita: Aquesta situació de vulnerabilitat
ha augmentat en el 2016. Un total de 133 interns visitats van manifestar
aquesta falta de comunicació directa amb l'exterior, perquè no poden
comptar amb visites de familiars o amics. Aquesta situació està vinculada al
fet que molts dels interns visitats no tenien vincles a Espanya, però sí a
França. Altres interns provenen d'altres zones d'Espanya i els seus
familiars no poden desplaçar-se.
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● Necessitat i absència d’intèrpret: Durant el 2016 s’ha fet més urgent la
necessitat d’intèrprets. Aquest dèficit fa impossible una comunicació efec-
tiva des del moment d’ingrés en el CIE i sotmet la persona a una situació
de desinformació i indefensió.

L’existència d'aquest servei només en ocasions puntuals, com és el cas dels
advocats (que han de sol·licitar-ho) i del servei mèdic (que ha contractat una
persona), exclou persones d'altres llengües no oficials, i aquest fet genera una
elevada ansietat i sentiment de desemparament entre els interns.

● Sol·licitants d'asil: Aquesta realitat s'ha vist reflectida també dins el CIE. En el
2015 van ser 49 les persones que van sol·licitar asil a Barcelona. El 2016, dels
interns visitats, 56 persones van manifestar haver sol·licitat asil. La informació
facilitada als interns sobre la possibilitat de sol·licitar protecció internacional
(què és el dret d'asil i com se sol·licita) fa que s’hagi produït un increment. El
desenvolupament d'aquesta previsió judicial, dictada a Barcelona el 23 de juny
de 2014, s'ha completat en el 2015. Migra Studium ha constatat l'esforç de la
Direcció del centre a complir amb la resolució judicial i també la implicació del
Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Barcelona, que a través
dels seus lletrats orientadors, ha ajudat a completar la previsió que ja es
contenia en el Reglament respecte a l'obligació d'informar sobre el dret d'asil.
Hem d'indicar que si bé és cert que es presenten més sol·licituds d'asil, això no
implica que siguin admeses a tràmit. La majoria dels casos són desestimats.

També ens crida l'atenció el sentiment de considerar com un «abús del sistema» 
la sol·licitud d’asil per part dels interns. Molts casos són desestimats pel fet que se 
sospita del sol·licitant i es considera que moltes sol·licituds d'asil són infundades o 
inconsistents perquè no es pot presentar documentació que l'acrediti o en 
considerar que l’argumentari i la narrativa dels fets no és prou creïble. Aquesta 
percepció que es té de la demanda de sol·licitud d'asil en el CIE rau en la 
valoració de les sol·licituds no com l'exercici d'un dret, sinó com una estratègia per 
a retardar el procés de devolució o expulsió.  
Cal dir que aquesta línia de pensament va d'acord amb la recomanació de 
Brussel·les de limitar l'accés a l'estatut de refugiat, augmentar les expulsions i que 
tant els migrants irregulars com aquells que no tenen dret a un estatus de refugiat 
han de ser retornats. Mentrestant hauran estat interns en un lloc sota «condicions 
dignes» per evitar que s'escapin. Això forma part d'un nou pla d'acció per a revisar 
la política de «retorn» i garantir que sigui «més eficient». 

Sol·licitud d'asil Nre. de casos % 
En el CIE 56 38,36% 
Fora del CIE 4 2,74% 
No 47 32,19% 
N/S 39 26,71% 
Total 146 100,00% 
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● Menors d'edat: El dany, en termes humans, que causa el CIE a les persones que
hi són internades és molt profund. En el cas de menors d'edat, a més de tractar-se
d'una il·legalitat segons l’article 62.4 LOEx 4/2000, genera un dany del qual l'Estat
hauria de responsabilitzar-se.

Com ho hem indicat abans, de les 313 persones que van demanar ser ateses, 83 
afirmaven ser menors d’edat. En el context del CIE Zona Franca a Barcelona per 
exemple, el Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) ha manifestat que l'any 2016 
solament s'han detectat quatre menors, dels quals dos han estat posats en 
llibertat com a menors i els altres en qualitat d'adults. No obstant això, el grup de 
voluntaris de Migra Studium, arran de les visites realitzades des de la reobertura 
del CIE al setembre 2016, ha acompanyat al voltant d'una vintena d'interns que 
han declarat ser menors d'edat i que no han comptat amb una defensa adequada. 
Com a voluntaris i voluntàries que visitem interns dins el CIE podem dir que avui 
dia hi ha menors en el circuit jurídic d'expulsions. Aquesta situació és alarmant si 
tenim en compte l'entramat jurídic existent, i la prohibició explícita de la Llei 
Orgànica 5/2000, i ens porta a afirmar que la presència de menors estrangers no 
acompanyats indocumentats (M.E.N.A) en el CIE és un indicador que els 
instruments jurídics de protecció dels menors no estan funcionant correctament. 
Els possibles menors internats i tractats com a adults, provenen majoritàriament 
d'Algèria, i han arribat a les costes espanyoles mitjançant embarcacions 
-pasteres. Són joves que tenen experiència laboral informal, i acostumen a ser els
germans grans encarregats de proveir d’alguns ingressos la seva família. Vénen
amb la idea de poder començar una vida millor i així poder ajudar també els seus.
La travessia pel mediterrani la fan des d'Orà fins a Almeria. No expressen les
seves motivacions en termes estrictament econòmics, sinó també com l’anhel de
poder moure's lliurement en un context de vida no violenta, ja que la falta de
convivència pacífica en el seu país és una cosa que els preocupa.
En el cas dels menors d'origen subsaharià amb els quals hem tingut contacte, ens 
comenten que prefereixen no dir que són menors per temor a les conseqüències. 
La seva por ve del desconeixement i la interpretació que fan dels serveis de 
protecció al menor, ja que pensen que seran tancats en presons i això, des de les 
seves expectatives, limita els seus desitjos d’incorporació immediata al mercat 
laboral. 
El tancament de menors en el CIE evidencia falles en el sistema de protecció a la 
infància. Alguns tenen documentació del país d'origen, certificat de naixement o 
passaport que prova la seva minoria d'edat i, malgrat això, els van sotmetre a 
proves mèdiques de determinació d'edat en clara vulneració de la jurisprudència 
del Tribunal Suprem. Efectivament, el Ple de la Sala civil del Tribunal Suprem, en 
diverses sentències des de la primera de 23 de setembre de 2014 ha dictaminat la 
següent doctrina: «l'immigrant amb passaport o document equivalent, on es 
demostri la seva minoria d'edat no pot ser considerat un estranger indocumentat 
ni ser sotmès a proves complementàries de determinació de la seva edat, ja que, 
si no hi ha una justificació raonable, no hi ha raó per a realitzar aquestes proves 
quan es disposa d'un passaport vàlid. [...] En qualsevol cas, tant si es tracta de 
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persones documentades com indocumentades, les tècniques mèdiques, especial- 
ment si són invasives, no podran aplicar-se indiscriminadament per a la determi- 
nació de l'edat». 
Una vegada més, es posa de manifest que en matèria migratòria, preval el control 
de fronteres tant exteriors com interiors sobre el respecte als Drets Humans. En 
aquest cas concret, el dret de protecció a la infància i els compromisos adquirits 
en la Convenció sobre els Drets dels Infants: actuar sobre la base de l'interès 
superior de nens i nenes, respectant el principi de no discriminació, garantint el 
dret a tenir un desenvolupament adequat i al fet que les seves opinions siguin 
tingudes en compte. 
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6. Vulneració de drets

Dret vulnerat 2016 Especificació Casos % Tota
l 

cas
os 

% 

Dret a la tutela judicial i 
a un procès amb totes 

les garanties 

Desconeixement del seu advocat 
defensor 

23 8,71% 54 20,45% 

No comprèn la seva situació 
jurídica 

31 11,74% 

Dret a la salut Queixes per l'alimentació 6 2,27% 29 10,98% 

Manca d'atenció especialitzada 4 1,52% 

Atenció médica deficient 19 7,20% 

Dret a la comunicació Absència d'interprets 67 25,38% 75 28,41% 

Restriccions a la comunicació 
telefònica 

4 1,52% 

Restricions al dret de visites de 
familiars/amics/ONG 

4 1,52% 

Dret a mantenir la seva 
integridad física, 
psiquica i moral 

Agressions físiques entre interns 8 3,03% 50 18,94% 

Tracte intimidatori entre interns 19 7,20% 

Agressions físiques policials 13 4,92% 

Tracte intimidatori i/o 
maltractamentes de paraula 

10 3,79% 

Dret a l'assistència 
social 

Atenció Insuficient, manca de 
productes d'higiene personal, roba, 

sabates 

13 4,92% 13 4,92% 

Dret a la informació Dificultat per accedir al SOJ 22 8,33% 23 8,71% 

No ha rebut fullet informatiu en la 
seva llengua 

1 0,38% 

Altres queixes 20 7,58% 20 7,58% 

Totals 264 100,00% 264 100% 
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Dret a la tutela judicial i a un procés amb totes les garanties 

El Dret de defensa: L'accés a un advocat 
El marc legal espanyol és molt garantista i facilita l'assistència lletrada gratuïta en 
el procediment sancionador d'estrangeria que porta a l'expulsió,4 i això afecta 
també la defensa de l'intern quan se sol·licita el seu internament en un CIE. Tota 
persona interna té dret a comunicar-se amb un lletrat o lletrada sense cap res-
tricció i en la intimitat. En el moment del seu ingrés pot demanar de forma gratuïta 
l'assistència d'un lletrat.5 En supòsits d'urgència, els lletrats poden contactar amb 
els interns fins i tot fora de l'horari general del centre.6 
El Reglament de funcionament i règim interior dels centres d'internament 
d'estrangers indica que en l'expedient personal de cada intern constaran les 
dades de contacte de l'advocat que el representi.7 Pel que fa a les comunicacions 
amb advocats, representants diplomàtics i consulars del país,8 a través de les 
actuacions dels Jutjats de Control s'han anat resolent algunes limitacions que es 
produïen en la pràctica. El Jutjat de Control de Barcelona9 va entendre que 
l'estranger es podia veure privat del seu dret a la defensa per la llunyania 
geogràfica del seu lletrat, per la qual cosa ha resolt permetre l'accés d'un altre 
advocat sense necessitat de designació prèvia, requerint únicament l'acceptació 
de la persona interna. 
La forma en la qual es presta assistència jurídica als migrants en els procediments 
d'expulsió i internament és de màxima importància per a salvaguardar les seves 
garanties i drets. Cal destacar que el sentit de la intervenció judicial, que va 
permetre al Tribunal Constitucional afirmar la constitucionalitat de l'internament, el 
condicionava a permetre «a l'interessat presentar els seus mitjans de defensa, 
evitant així que la detenció presenti el caràcter d'un internament arbitrari» (STC 
115/1987). Per aquest motiu, si no s'arbitren els mitjans necessaris perquè pugui 
exercir-se realment el dret de defensa, la intervenció judicial no podrà ser entesa 
com una autèntica garantia.10 

Desconeixement del seu advocat defensor 
Passa amb freqüència que les persones que ingressen en el CIE no coneixen qui 
és l'advocat que els va assistir en el procediment sancionador d'expulsió, ni qui és 

_______________________________________ 

4. La incoació de procediments d'expulsió sense assistència lletrada en establiments penitenciaris limita
l'exercici del dret a la defensa i accés als recursos.

5. Art. 16.2. g, h i m i art. 31.2 del RD 162/14. L'Acte del Jutjat de Control de Las Palmas de Gran Canaria de
30 de març de 2012 resol que si l'intern no disposa de mitjans, ha de permetre-se-li comunicar
telefònicament amb un lletrat de confiança, les vegades que sigui necessari, a costa del CIE.

6. Art. 16.1.h del RD 162/2014. La Memòria anual 2014 del Defensor del Poble recull les dificultats d'un
advocat per reunir-se amb un intern en el CIE d'Algesires fora de l'horari.

7. També els Jutjats de Control de Madrid en Acte de 28 de gener de 2010 assenyalen el dret dels interns a
conèixer el telèfon de l'advocat que els va assistir.

8. Art. 41 del RD 162/2014 de règim de les comunicacions.
9. Auto del Jutjat de Control núm. 1 i 7 de Barcelona (15/01/2014)
10. Mujeres en el CIE, 2013. Margarita Martínez Escamilla (Coord).
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el lletrat que els acaba d'assistir en la vista davant el jutge de guàrdia que ha 
autoritzat el seu internament, i que acostuma a ser una persona diferent. Això 
genera dubtes en l’intern sobre l'actuació de l'advocat i incertesa i angoixa sobre 
la situació jurídica en la qual es troba. Les persones internes no saben a qui 
dirigir-se perquè els facilitin aquesta informació, que és clau per a la seva 
defensa. A vegades ho esbrina el SOJ, altres els voluntaris de Migra Studium 
col·laborem redactant les sol·licituds al director, sol·licitant aquesta informació i 
unes altres és Creu Roja qui ho esbrina. Constatem, però, que no hi ha un 
procediment d'actuació clar i conegut pels interns. 

No comprenen la seva situació jurídica 
Un aspecte important a tenir en compte són les barreres culturals i lingüístiques 
que minven el dret a la defensa. El lletrat ha de recórrer, quan és possible, als 
serveis de traducció i, quan no, dotar-se de recursos o interlocutors que garan-
teixin la correcta comprensió per part de l’immigrant de la seva situació jurídica i 
dels drets que l'emparen en el procediment. 
Trobem que, malgrat el marc legal, la qualitat de l'assistència lletrada de les 
persones que arriben als CIE és, sovint, molt deficient. Observem pràctiques 
d'alguns advocats, tant en el torn d'ofici, com en advocats particulars, que 
no garanteixen la defensa dels interns. Entre aquestes pràctiques destaquem: 

• La més greu i desgraciadament habitual: no recórrer l'ordre d'expulsió o
l'auto  d'internament, i no informar els seus clients, deixant-los sense
defensa.

• Limitar-se a plantejar escrits «model» d'al·legacions o recursos sense
analitzar ni al·legar les circumstàncies particulars del cas i sense especial
fonamentació, el que redueix les possibilitats que els recursos davant la
mesura d'expulsió o internament puguin tirar endavant.

• No informar el seu representat de les notificacions de resolució que arriben
al despatx professional del lletrat.

• No facilitar als seus clients targeta amb el seu nom i telèfon.
• No explicar als seus clients la situació jurídica en la qual es troben.
• Assistència inicial per advocats particulars que després exigeixen als

clients xifres molt elevades en concepte d’honoraris.

Donada la complexitat del dret d'estrangeria, seria recomanable que hi hagi torns 
especialitzats en estrangeria en els diferents col·legis d'advocats, que assisteixin 
tant en el procediment d'expulsió com en el de l'autorització d'internament. En 
moltes localitats la detenció o la vista de l'internament és coberta per advocats del 
torn de penal, sense coneixements d'estrangeria. A més, la designació de 
diferents lletrats dins el procediment d'internament i expulsió minva 
considerablement el dret a la defensa de les persones internades, ja que 
l'advocat designat per a l'internament desconeix el procediment d'expulsió 
que ha provocat l’internament i les circumstàncies personals que concorren. 
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Cal, urgentment, un major esforç dels col·legis professionals per a garantir 
l'excel·lència del servei públic que presten, mitjançant requisits de formació 
contínua per als advocats del torn d'ofici, exigència d'uns protocols mínims 
d'actuació i informació i mecanismes accessibles de garantia deontològics que 
serveixin per a corregir les disfuncions que puguin donar-se en la prestació de 
l'assistència jurídica gratuïta de les persones migrants.11 

Peticions i queixes 
Les persones internes tenen dret a formular queixes, peticions i recursos al Jutjat, 
al Defensor del Poble, al Ministeri Fiscal i a l'Administració. Com tot administrat en 
les seves relacions amb l'Administració, els interns tenen dret a còpia segellada 
de les sol·licituds que presentin. No obstant això, en el CIE de Zona Franca com 
en la majoria dels CIE no existeix un mecanisme perquè els interns puguin 
formular directament peticions i queixes al Jutge de Control, Fiscal d’es-
trangeria, Síndic de Greuges o altres actors, només al director. 
El sistema de comunicació dels interns amb el Jutjat es realitza mitjançant una 
bústia on poden dipositar les seves queixes, però als interns no els queda 
constància de quan han sol·licitat o denunciat alguna cosa. Entenem que s’ha de 
garantir que cada intern pugui obtenir còpia de les sol·licituds, queixes o peticions 
mitjançant, per exemple, models amb autocòpia, amb data i segell o signatura del 
funcionari que els rebi. En tal sentit es considera un llibre-registre per a peticions i 
queixes mitjançant imprès normalitzat i numerats. Les queixes han de ser 
remeses amb urgència a l'autoritat a la qual es dirigeixin i han de tenir resposta. 
La forma en la qual es presta la informació i l’assistència jurídica als migrants en 
els procediments d'internament i expulsió és de màxima importància per a salva-
guardar les seves garanties i drets. Cal destacar que davant d’aquesta situació 
d'indefensió, els interns visitats desconeixen l'ús del sistema de queixes i peticions 
com un procediment de garanties dels seus drets. Molt pocs coneixen o tenen una 
lleugera noció de com sol·licitar una entrevista o emplenar un formulari dirigit al 
director. 
La majoria dels interns se senten incomunicats i en situació d'indefensió. Les 
formes de queixa expressades són parlar amb el director o anar a una comissaria. 
Són pocs els que entenen que haurien de comunicar-ho a un advocat, això està 
en connexió amb el desconeixement inicial de qui és el seu advocat. Són molt 
pocs els interns que s'animen a formular una queixa, malgrat el suport brindat per 
Migra Studium. 
S'han de promoure els mitjans necessaris perquè pugui exercir-se realment el dret 
de defensa, si no, la intervenció judicial no podrà ser entesa com una autèntica 
garantia.12 

_______________________________________ 

11. L’Estatut General de l'Advocacia estableix l'obligació dels col·legis professionals d'ordenar la pràctica pro-
fessional i vetllar pels drets dels particulars. Art. 4.1.h.rd 658/2001.

12. Mujeres en el CIE, 2013. Margarita Martínez Escamilla (Coord).
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Dret a la informació 

Es reconeix el dret de tot intern a «ser informat en un idioma que li sigui 
intel·ligible de la seva situació, així com de les resolucions judicials i admi-
nistratives que l’ afectin».13 Gran part de les persones internes en els CIE no 
comprèn ni el conjunt de les circumstàncies de la seva situació adminis-
trativa ni del seu internament. 
És necessari destacar les especials dificultats a les quals s'enfronten les persones 
procedents d'altres ciutats, que veuen dificultades les seves possibilitats de 
defensa, ja que el seu lletrat segueix a la ciutat on es va produir la detenció. 
Pel que fa als serveis d'orientació jurídica, el Ministeri de l'interior només ha signat 
un conveni per a prestació d'assistència jurídica amb el Col·legi d'Advocats de 
Barcelona, i s’ha habilitat un espai dins el CIE on opera un dispositiu anomenat 
Servei d’Orientació Jurídica (SOJ). Presta atenció el dilluns, dimecres i divendres 
de 9.30 a 13.30 hores. Com el CIE va reobrir després de les obres a mitjans de 
juliol i el SOJ va iniciar les seves funcions el mes d’octubre, durant aquest periode 
sense SOJ i des del moment de la reobertura del CIE s'han detectat alguns 
problemes. 
La situació de desconeixement de la seva situació jurídica i la indefensió durant 
aquest període, sumat a altres factors va donar pas a la indignació dels interns, 
que van protagonitzar diverses protestes durant els mesos d'octubre i novembre. 
Una altra dificultat detectada a l’inici estava vinculada amb aspectes de 
funcionament, derivats fonamentalment del desconeixement per part de molts 
interns de l’existència del SOJ i les seves funcions. A més, en un inici no totes les 
sol·licituds de cita prèvia que realitzaven els interns, a través d’una bústia 
instal·lada amb aquest fi, arribaven finalment al SOJ. Una vegada aclarits els 
procediments, vam detectar que eren els funcionaris de policia els que realitzaven 
una selecció prèvia de les demandes per a poder accedir al servei, en lloc de 
deixar que fos el mateix SOJ qui gestionés totes les sol·licituds i establís les 
prioritats o l’ordre d’atenció. 

En l'arribada i recepció 
Les persones estrangeres han de ser informades en ingressar al CIE dels seus 
drets i obligacions, de les normes de règim interior i de convivència, de les normes 
disciplinàries i dels mitjans per a formular peticions i queixes, mitjançant el 
lliurament d'un butlletí informatiu14 redactat en el seu idioma o en un altre que li 
resulti intel·ligible. 
Al seu ingrés en el CIE de Zona Franca a Barcelona als interns se'ls proporciona 
informació escrita sobre el Centre en les llengües «més usuals» (espanyol, 
francès, anglès, àrab, rus). No obstant això, en la majoria de les nostres visites, 
durant el 2015 i el 2016, hem constatat que el document que se'ls lliura és en 

_______________________________________ 

13. Dret d'informació que es troba regulat en l'art. 16.5 de la Directiva de Tornada (Directiva 2008/115/C), art.
62 bis de la LOEX i art. 16 del RD 162/2014, pel qual s'aprova el funcionament i règim interior dels CIE.

14. Art. 29 del RD 162/2014, pel qual s'aprova el funcionament i règim interior dels CIE.
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castellà. Un full imprès per ambdues cares, sota la rúbrica de «Butlletí d'infor-
mació de drets i obligacions», que es divideix en quatre blocs: 

a) La reiteració de l'ingrés en un CIE, la disposició de l'òrgan judicial
pertinent i el telèfon de l'advocat.
b) Un bloc comprensiu dels drets i obligacions que li corresponen mentre la
persona internada roman al centre (és una simple reproducció dels articles
62 bis i 62 ter de la LOEX).
c) Els horaris del centre.
d) Un quart bloc que conté drets, obligacions, suggeriments, restriccions, etc.

Molts no entenen la informació que se'ls proporciona, en uns casos perquè no 
està en una llengua que entenguin. En altres casos perquè no saben llegir i en 
uns altres pel desconcert general davant la situació que viuen. Tot això reforça la 
necessitat de proporcionar la informació en llengües comprensibles i la presència 
de serveis de traducció per als interns. Garantir el dret a la informació i als 
serveis de traducció adquireix especial rellevància en els casos de persones 
necessitades de protecció, com són els potencials demandants d'asil i les 
víctimes de tràfic d'éssers humans o víctimes d’altres delictes.15 

Accés a l'expedient personal 
El Reglament estableix que en ingressar en el CIE s’obrirà a cada persona un 
expedient personal, on s'inclouran tots els documents relatius a la seva situació 
(inclosos nom, adreça i telèfon del seu advocat, ambaixada i familiars i certificats 
mèdics disponibles). L'intern pot consultar el seu expedient i obtenir-ne còpia 
completa o parcial. També pot autoritzar una altra persona a fer-ho en el seu 
nom.16 
Davant les reiterades dificultats d'accés i queixes presentades, els Jutjats de 
Control de Madrid van resoldre a l'abril de 2014 que «en arribar al CIE o com a 
màxim l'endemà, se li lliuri còpia íntegra de l'expedient administratiu governatiu-
policial amb tots els documents que s’hi continguin, havent de realitzar el centre 
les comeses materials de còpia i lliurament».17 
En el cas de Barcelona, el procediment per a poder accedir a l'expedient 
personal és mitjançant la presentació d’un escrit de petició al director del 
centre.  

_______________________________________ 

15. Apartat 2 c) de l'art. 16 del Reglament: «(...) facilitar-li l'exercici dels drets reconeguts per l'ordenament
jurídic, sense més limitacions que les derivades de la seva situació d'internament, i especialment quan se
sol·liciti protecció internacional o quan sigui víctima de violència de gènere, de tràfic d'éssers humans o de
violència sexual».

16. Arts. 26 i 27.2 del RD 162/2014.
17. Acte del Jutjat de Control núm. 6 de Madrid, 15/04/2014.
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Informació sobre les possibilitats d’accedir als procediments 
d'asil i protecció  
Hem constatat l’esforç de la direcció del CIE per complir la resolució judicial i 
també la implicació del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona que, a través dels seus lletrats, ha ajudat a respondre al requeriment 
que ja es contenia en el Reglament i que obliga a informar sobre el dret d'asil. 
També hem comprovat una certa tensió entre els procediments de protecció (asil, 
tràfic i menors) i el d'expulsió. La informació i la identificació de potencials 
sol·licitants de protecció segueix sent una tasca pendent. Considerem que és 
necessari avançar en la formació perquè els serveis socials puguin fer un major 
seguiment de determinats perfils de persones internes, com són les persones 
provinents de països en conflicte. 

Dret d’informació a la sortida del CIE 
Aquest dret d'informació a la sortida ha estat establert per diversos Jutjats de 
Control i exigeix que les persones siguin informades amb suficient antelació del 
moment en què es produirà l'expulsió, a fi que tinguin coneixement de la data, de 
la seva destinació (amb dia i hora d'arribada) i ho puguin comunicar als seus 
advocats i/o familiars. 
Són reiterades les queixes per irregularitats en la notificació de la 
materialització de l'expulsió, bé per absència de notificació o perquè es duu 
a terme de manera incompleta i imprecisa. 

Dret a traducció i intèrprets 

Absència d’intèrprets 
En íntima connexió amb el dret a la informació, si bé el transcendeix, es troba el 
dret de les persones internes a tenir accés a serveis de traductor-intèrpret.18 Això 
és necessari per a entendre la seva situació legal i, si escau, les seves possi-
bilitats de defensa, així com per a poder-se comunicar adequadament amb el 
servei mèdic,19 els serveis d'assistència social, els seus advocats o les entitats 
que els visiten. 
Encara que resulti paradoxal per tractar-se d'un entorn en què l'element estranger 
és determinant i previsible, durant el 2016 el 23,51% de les persones internes 
visitades, mostraven dificultats per a expressar-se i/o comprendre la llengua espa-
nyola de tal forma que necessitaven l'assistència d'un intèrpret en qualsevol 
relació o contacte dins el CIE o amb l'exterior. Aquesta necessitat s’ha vist incre-
mentada si la comparem amb les dades del 2015, en què un 19,77% de les per-

_______________________________________ 

18. Art. 62 bis.1.h de la LOEX i 16.2.j del RD 162/2014.
19. L’Auto del Jutjat de Control de Múrcia de 16/07/2013 va establir que s'ha de garantir l'assistència d'intèrprets

als interns en els reconeixements mèdics en el CIE.
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sones visitades necessitaven aquest servei. En tots aquests casos, hem advertit 
l'absència de garantia al dret a ser assistit per un intèrpret. 
A més de l’òbvia vulneració que es produeix en algú que no comprèn la llengua 
espanyola, tot i que aquesta greu situació s'atenua si algú altre “fa d’intèrpret”, no 
hem d’oblidar que el dret d'interpretació no solament ha d'assegurar la traducció 
de tot allò que afecta l'intern (resolucions administratives i judicials, decisions 
policials, reglament intern del CIE), sinó també la traducció per escrit a la llengua 
que sigui comprensible per a l'intern de decrets d'expulsió o devolució, actuacions 
judicials d'internament, informació de drets i deures en CIE... 
També hem conegut que el servei mèdic, davant l'absència de traductors, ha 
contractat una persona perquè faci les tasques d’interpretació. La traducció té 
també un paper fonamental en el dret a la defensa. En aquest sentit, assenyalem 
la importància d'estendre els mitjans que requerirà la transposició de la directiva 
comunitària sobre traducció i interpretació20 a les persones internes en els CIE. 
En les visites realitzades pels voluntaris de Migra Studium hem constatat aquesta 
dificultat. Sovint davant l’absència de traductors sol·licitem a un intern amb domini 
del castellà que faci aquesta funció. Això ha ocasionat que a vegades no puguem 
fer les visites, ja que no se'ns ha permès la presència de dos interns per sala de 
visites; dificultant així la comunicació entre l'intern i el voluntari i limitant 
indirectament el seu dret a ser visitat per ONG. Els agents i responsables de torn 
presenten discrepàncies en aquest aspecte, ja que alguns ho permeten i uns 
altres ho neguen d'inici. Aquestes dificultats a l'accés de traductor en les visites 
d'ONG han estat exposades davant la direcció del CIE, que ha donat instruccions 
perquè es permeti fins a un màxim de quatre persones per sala i que un intern 
realitzi les funcions de traducció. 
Aquesta concessió per part de la direcció del centre limita l'establert en l'acte dels 
Jutjats de Control U i Trenta de Barcelona del 27 de juny del 2013 que en el seu 
raonament jurídic primer, apartat D dictamina que «les ONG podran sol·licitar a 
l'Adreça del centre la visita als estrangers individualment o en grup de fins a un 
màxim de deu interns». Aquesta limitació, segons la direcció, es deu al fet que no 
es compta amb prou personal per a realitzar aquesta activitat. 

Dret a la comunicació 

El dret a les comunicacions amb familiars i amics és vital per a mantenir un tracte 
digne i humanitari als interns, així com el dret a comunicar-se lliurement amb el 
seu advocat i el consolat, per garantir el dret fonamental a la defensa. 
Segons el Reglament,21 les visites de la família i altres persones s'han de desen-
volupar sense més limitacions que les derivades de la custòdia de les persones 

_______________________________________ 

20. Directiva 2010/64/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre, relativa al dret a interpretació i
a traducció en els processos penals, que havia d'entrar en vigor a l'octubre de 2013 i que encara avui no
ha estat traslladada.

21. Art. 42 del RD 162/2014 de visites de familiars i altres persones.
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internades, de la capacitat de les instal·lacions i del règim del centre. Els Jutjats 
de Control22 insisteixen que les visites s’han de dur a terme sense més requisits ni 
limitacions que les de disposar d’un document d’identitat, en horari de matí i tarda, 
amb autorització de l'intern i permetent en condicions normals el contacte directe 
conforme a les normes de convivència del centre.  
El règim de visites, malgrat estar pautat, no està ben organitzat: hi ha hagut 
retards i suspensions. Els interns reben visites en una sala que permet la 
proximitat i el contacte físic amb els familiars, però no garanteix la privadesa 
de les converses, ja que fàcilment se senten les converses de les sales 
veïnes. El temps de la visita és variable, oscil·la entre 10 i 20 minuts. Els visitants 
poden portar als interns roba i articles de cura personal que són revisats i 
registrats per la policia. 
Constatem el deteriorament físic i psíquic dels interns que no reben visites, jsigui 
perquè han estat traslladats al CIE de Barcelona des d'una altra ciutat, perquè no 
tenen una xarxa social o perquè els seus familiars també es troben en situació 
irregular i no poden efectuar les visites. Aquestes persones tenen més dificultats 
per a accedir a necessitats bàsiques com roba, productes per a la neteja i cura 
personal i altres coses. 

Restriccions a la comunicació telefònica 
En relació a les comunicacions telefòniques,23 el Reglament recull l'obligació que hi hagi 
telèfons d'ús públic instal·lats a les zones comunes que permetin tant la realització com la 
recepció de trucades. El CIE de Zona Franca a Barcelona durant el 2015 no ha permès la 
recepció de trucades per parlar amb els interns i és habitual que no tots els telèfons 
funcionin. En aquest període ha estat difícil la comunicació dels interns amb la família, ja 
que molts d’ells no podien fer ús dels seus telèfons mòbils, no obstant això, la Creu Roja 
ha facilitat poder realitzar trucades internacionals i per part de Migra Studium hem facilitat 
també targetes telefòniques. 
Amb les obres de remodelació i a la seva reobertura, el CIE ha permès la recepció dins 
l’horari de matí de trucades per parlar amb els interns mitjançant una cabina ubicada en 
uns dels patis. Malauradament hi ha dificultats, ja que a vegades no funciona, o bé no és 
atesa pel funcionari que ha d'estar al pati per a agafar les trucades. Aquest servei compta 
amb un contestador que informa de l'horari d’atenció telefònica. 

Dret a l’assistència social 

L'assistència social, jurídica i cultural es configura com un dret dels interns tant en 
la Llei d'Estrangeria com en el Reglament dels CIE, però en l'actualitat només són 
prestats a Madrid i Barcelona en virtut d'un conveni del Ministeri de l'Interior amb 
Creu Roja. 

_______________________________________ 

22. Auto del Jutjat de Control de Las Palmas de Gran Canaria (30/03/2012)
23. Art. 43 del RD 162/2014.
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Els interns han de tenir una entrevista amb els serveis socials en el moment del 
seu ingrés. 

Insuficiència de roba, calçat i productes d’higiene personal 
Alguns dels interns visitats comenten la insuficiència de roba, calçat i productes 
d’higiene personal i, a vegades manifesten una sensació de sentiment de greuge 
comparatiu, ja que consideren que únicament se'n proporciona a les persones 
subsaharianes procedents de pasteres. Desconeixem si la dotació de mitjans per 
a aquests serveis, a Barcelona, és conforme al nombre de persones internades o 
bé si és la complexitat i diversitat dels perfils i situacions, la que justifica aquestes 
dificultats de proveïment. 
Tanmateix, sí que hem estat coneixedors de la tasca i els esforços per oferir un 
bon servei d’atenció social bàsica i especialment a l’hora d’atendre les persones 
en situació de més vulnerabilitat. La majoria dels interns visitats es troben satisfets 
amb l’atenció rebuda. 

Dret a la salut 

Segons el Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura: «(...) el control de l'estat de 
salut dels immigrants en situació irregular durant la seva detenció constitueix un 
deure fonamental respecte a cada detingut i  al col·lectiu d'immigrants en situació 
irregular en el seu conjunt». I segons el Reglament CIE, el director segueix sent el 
responsable últim de vetllar per la salut dels interns, si bé el servei d'atenció mè-
dica ha d'estar sota la responsabilitat directa d'un metge adscrit a l'Administració 
General de l'Estat. Aquest servei en el cas espanyol es presta a través de la sub-
contractació d'empreses privades, i actualment el servei el realitza l’empresa 
Clínica Madrid. 
La regulació del servei mèdic recollida en el Reglament és molt similar al ja previst 
en l'Ordre Ministerial de 1999, la qual cosa no ha impedit les deficients condicions 
sanitàries d'aquests centres en aquests darrers anys. El Reglament recull que els 
CIE comptaran amb un servei d'assistència mèdica i farmacològica per a l'atenció 
«permanent i d'urgència» de les persones internades, qüestió sobre la qual també 
s'han manifestat els Jutjats de Control24. No obstant això, els CIE no compten 
amb assistència mèdica permanent, segons es desprèn de la mateixa licita-
ció del servei mèdic. El servei mèdic ha de fer reconeixements mèdics en el 
moment de l’ingrés d’una persona en el CIE, en el moment de sortir-ne25 i també 
en els casos de reingrés.26 Una important novetat que va introduir el Reglament 
és l'obligació d'elaborar, si s’escau, un informe de lesions en el moment d’ingrés o 

_______________________________________ 

24. Auto del Jutjat d'Instrucció núm. 6 en funcions de control jurisdiccional del CIE de Madrid (23/12/2009).
25. Art. 18.1.e del RD 162/2014.
26. Art. 38.2 del RD 162/2014.
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reingrés dels interns, que permet clarificar millor les lesions produïdes durant 
l’internament. 
El Reglament estableix com un dels objectius del reconeixement mèdic d'ingrés 
identificar persones amb malalties i disposar el tractament adequat, així com 
valorar si la malaltia fa aconsellable el seu ingrés hospitalari. I encara que no 
requereixi atenció hospitalària, podrà determinar la seva permanència en 
dependències especialitzades del mateix CIE quan «aconselli la seva separació 
de la resta d'interns», la qual cosa ha de ser comunicat de forma immediata al 
Jutjat de Control27. També recull la possibilitat que el director del centre adopti el 
cessament de l'internament «quan existeixin raons mèdiques, degudament 
fundades i justificades pel facultatiu del centre, que es considerin necessàries per 
a la salut de l'intern».28 
Organismes internacionals remarquen la importància del reconeixement mèdic per 
a identificar persones malaltes29: 

1. La privació de llibertat és greument perjudicial per a migrants amb
discapacitat física o psíquica i persones amb el VIH/SIDA.
2. El tractament i seguiment necessari podria interrompre’s si són retornats
al país d'origen.

No obstant això, vam seguir trobant en el CIE persones amb malalties ja 
diagnosticades abans d'entrar –sobretot malalts psíquics–. Aquests compar-
teixen habitacions amb la resta dels interns sense rebre atenció mèdica espe-
cialitzada i arriben fins i tot a ser expulsats.30 Dels casos que hem seguit, tant en 
el 2015 com durant el 2016, destaquem el cas d'interns amb VIH i el fet de visitar 
diversos interns amb malalties cròniques i malalties psíquiques. 

Accés a l’atenció mèdica 
L’atenció mèdica segueix sense estar sota la responsabilitat d’un metge de 
l’administració pública de sanitat. Aquest servei, com hem dit, es presta mitjançant 
la subcontractació d'empreses privades –en aquest cas l’empresa Clínica Madrid. 
Els interns visitats ens comenten que han estat visitats pel servei mèdic com a 
mínim una vegada en el moment del seu ingrés, i que en el moment de la visita 
van comptar amb el suport d’un intèrpret. Les queixes dels interns són de diversa 
índole: la no existència d’atenció sanitària fora dels horaris previstos, el poc temps 
d’atenció, el desconeixement del procediment per a sol·licitar ser visitats... 
Majoritàriament, però, estan satisfets amb l'atenció rebuda i la valoren com a 
correcta, sobretot en el cas de malalties cròniques diagnosticades i que reque-
reixen el compliment d’unes pautes de medicació. 

_______________________________________ 

27. Arts.30 i 7.4 del RD 162/2014.
28. Art. 37.f del RD 162/2014.
29. Comunicació núm. 900/1999 del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides i Informe del Relator

Especial sobre els drets humans dels migrants (2012).
30. Memòria 2014 del Defensor del Poble: recomanació perquè amb 48 h. anteriors a la sortida del CIE es

realitzi reconeixement mèdic amb la finalitat de confirmar que no hi ha inconvenient des del punt de vista
mèdic per a la repatriació per via aèria o marítima, pàg. 529
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Persones amb problemes de salut mental 
La situació dels malalts psíquics origina a vegades greus distorsions en la 
convivència amb la resta d'interns, amb la policia i amb la resta del personal del 
CIE. En molts d'aquests casos trobem que ni en la sol·licitud policial de l'interna-
ment ni en l'autorització judicial subsegüent no es té prou en compte l'estat de 
salut d'aquestes persones. També es constaten greus deficiències en l'atenció 
mèdica d'aquestes persones dins el CIE. A això s’hi suma que en cap dels casos 
no vam tenir constància que la Direcció posés en coneixement del Jutjat de 
Control quin era l'estat de salut d'aquests interns, i en alguns casos ni tan sols van 
ser derivats als serveis hospitalaris per a rebre una atenció mèdica especialitzada. 

Aliments i aigua potable 
Igual que l'atenció mèdica, el servei d'alimentació és una concessió externa 
contractada. Hi ha èpoques en què les queixes són intenses i generalitzades.  

Queixes per l’alimentació 
El menjar és un motiu freqüent de queixes, sobretot per la falta d'adaptació a 
necessitats especials per motius de salut (celíacs, diabètics, hipertensos), per la 
seva falta de varietat amb la reiteració de pastes i fregits, per la seva escassetat i 
per la seva deficient elaboració. Molts comenten la pèrdua de pes, manca d’apetit, 
malestar físic... que atribueixen a la mala alimentació. 
Pel que fa a l'aigua, la queixa és que no té bon gust, per l’alt contingut de calç i el 
gust salobre. Durant l'estiu acostuma a haver-hi un increment de les queixes per 
la poca quantitat d'aigua (embotellada) que se'ls proporciona durant els menjars. 

Atenció mèdica deficient 
Com a part de les seves funcions, segons el reglament, s’ha de redactar en el CIE 
un informe de lesions, tant al moment de l’ingrés de la persona com a la seva 
sortida, i vetllar per la seva salut i integritat durant l'estada. 
A causa de les protestes que es van donar durant els mesos d'octubre i novembre 
en el CIE, durant la intervenció policial es van produir lesions i maltractaments. De 
les persones que van participar en les protestes, 35 estaven sent visitades per 
Migra Studium i únicament en un cas es va poder accedir a l’informe de lesions. 

Malgrat el marc legal i els pronunciaments dels Jutjats de control sobre aquest 
tema hi ha hagut dificultats per a accedir als informes de lesions per part del 
mateix intern. 

De vegades els interns ens han informat que no poden sol·licitar ells directament 
aquest document al servei mèdic, sinó que ha de ser a través del director. Hem 
corroborat aquesta dificultat en el cas del trasllat d'un intern procedent de València 
que va ingressar amb lesions i al qual no se li va realitzar el reconeixement mèdic 
fins que el va sol·licitar Migra Studium. El jutge de control de Barcelona ha 
recordat l'obligació de lliurar als interns la mateixa informació i en la mateixa forma 
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que es lliura en la sanitat pública i reiteren l'obligació de la direcció i del servei 
mèdic del CIE d'enviar al jutjat de guàrdia aquells informes d'assistència mèdica 
per lesions que es lliurin als interns . 

Dret a la integritat física, psíquica i moral 

Aquest és un punt delicat, ja que s'ha de ser tan objectiu com sigui possible i no 
prejutjar, però tampoc no evitar parlar-ne. Els drets vulnerats mostrats en el 
quadre afecten la totalitat de la població interna en el CIE; per contra, les 
denúncies per presumptes agressions i maltractaments responen a casos 
concrets que afecten un nombre limitat d'interns. Però la gravetat dels fets fa que 
segueixin constituint una de les realitats més reprovables entorn dels CIE. També 
hem d'aclarir que quan ens referim a aquestes situacions ens fonamentem en els 
relats i manifestacions dels interns sobre els seus temors i preocupacions pel que 
fa a la seva integritat física. 
Ens referim als relats dels interns sobre els seus temors i preocupacions pel que 
fa a la seva integritat física.  
Sí que hem constatat el reconeixement manifestat per una part dels interns, 
reconeixement que no hem quantificat ni pogut provar, que hi ha maltractaments 
que es vinculen a actituds, comentaris, insults, crits o cops. Per exemple, hi ha un 
sentiment generalitzat de patir discriminació per presentar alguna característica. 
Un dels comentaris més abundants és el maltractament selectiu dels detinguts 
d'origen magribí (algerians i marroquins), opinió corroborada fins i tot pels no 
magribins. 

Agressions físiques i tracte intimidador entre interns 
Durant el 2016 les agressions i el tracte intimidador entre interns i que ells 
mateixos ens han referit, han tingut una presència destacada. Les baralles entre 
interns probablement aguditzades per la tensió acumulada del tancament, 
l’amuntegament, el desconeixement de la situació jurídica, desconeixement de la 
llengua, etc., van generar uns condicionants que van facilitar aquests brots de 
violència.  

Agressions físiques policials. Tracte intimidador i/o maltractaments 
de paraula 
Les agressions de les quals hem tingut coneixement a través de les manifes-
tacions dels interns visitats s’han donat exclusivament dins el marc de les pro-
testes protagonitzades pels interns, i a causa del fet que com a mecanisme per a 
desactivar-les es van utilitzar agents antiavalots. Més habituals són les queixes 
que ens refereixen els interns pel tracte poc respectuós de determinats fun-
cionaris, que si bé no són generalitzats, tampoc no són ni perseguits ni corregits. 
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