
        
 

 

INFORME  
 

I. MARC NORMATIU DE LA PROTECCIÓ DELS MENORS D’EDAT ESTRANGERS NO 
ACOMPANYATS 

 
En el present apartat s’exposa el marc normatiu que regula i estableix les obligacions en matèria de 
primera atenció i protecció dels menors d’edat estrangers no acompanyats 
 
A nivell internacional la Convenció dels drets de l’infant de 20 de novembre de 1989, ratificada per 
l’Estat Espanyol, és el principal instrument internacional jurídicament vinculant de protecció de 
menors d’edat. Especialment rellevant perquè ha de servir de d’orientació és l’OBSERVACIÓ 
GENERAL Nº 6 (2005), del Comitè dels drets del nen sobre el Tracte dels menors no acompanyats i 
separats de la seva família fora del seu país d’origen. D’acord amb el Comitè dels drets del nen, 
s’entén per menors d’edat no acompanyats als menors de 18 anys que estan separats dels ambdós 
progenitors i altres parents i no estan sota la cura d’un adult al qui per llei o costum li estigui 
atribuïda aqueta responsabilitat. 
 
A nivell europeu trobem la Resolució del Consell 97/C 221/03, de 26 de juny 1997, relativa als 
menors no acompanyats nacionals de països tercers després recollida en les directives del Consell de 
la Unió Europea 2001/55/CE, 2003/9/CE i 2003/86/CE9. També podem destacar la Resolució del 
Parlament Europeo, de 12 de setembre de 2013, sobre la situació dels menors no acompanyats en la 
UE (2012/2263(INI)) 
 
A nivell estatal la regulació essencial es roba recollida en l’article 35 punts 3 i 4 de la Llei orgànica 
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social 
que estableix el següent: 
 
3. En els supòsits en què els cossos i forces de seguretat de l’Estat localitzin un estranger 
indocumentat la minoria d’edat del qual no es pugui establir amb seguretat, els serveis competents 
de protecció de menors li han de donar l’atenció immediata que necessiti, d’acord amb el que 
estableix la legislació de protecció jurídica del menor, i s’ha de posar el fet en coneixement immediat 
del Ministeri Fiscal, que ha de disposar la determinació de l’edat, per a la qual cosa han de col·laborar 
les institucions sanitàries oportunes que, amb caràcter prioritari, han de realitzar les proves 
necessàries. 
 
4. Determinada l’edat, si es tracta d’un menor, el Ministeri Fiscal l’ha de posar a disposició dels 
serveis competents de protecció de menors de la comunitat autònoma en què es trobi. 
 
Aquesta regulació orgànica es va desenvolupar pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
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estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 
2/2009, que estableix en els seus articles 189 i 190 el següent: 
 
Article 189. Definició. 
 
El que preveu el present capítol és aplicable a l’estranger menor de divuit anys que arribi a territori 
espanyol sense venir acompanyat d’un adult responsable d’ell, ja sigui legalment o d’acord amb el 
costum, i s’apreciï risc de desprotecció del menor, mentre l’adult responsable no s’hagi fet càrrec 
efectivament del menor, així com a qualsevol menor estranger que una vegada a Espanya es trobi en 
aquesta situació. 
El contingut d’aquest capítol s’ha d’interpretar sense perjudici de la possibilitat que el menor 
estranger no acompanyat pugui complir els requisits que estableixen els articles 59 i 59 bis de la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, o la normativa espanyola en matèria de protecció internacional.  
 
Article 190. Determinació de l’edat. 
 
1. Quan els cossos i forces de seguretat localitzin un estranger no acompanyat la minoria d’edat del 
qual sigui indubtable per raó de la seva documentació o de la seva aparença física, ha de ser posat 
a disposició dels serveis de protecció de menors competents, fet que s’ha de posar en coneixement 
del Ministeri Fiscal. Les dades d’identificació del menor s’han d’inscriure en el Registre de menors 
estrangers no acompanyats. 
En cas que la minoria d’edat d’un estranger indocumentat no es pugui establir amb seguretat, les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat, quan tinguin coneixement d’aquesta circumstància o 
localitzin el suposat menor a Espanya, han d’informar els serveis autonòmics de protecció de 
menors perquè, si s’escau, li prestin l’atenció immediata que necessiti d’acord amb el que estableix 
la legislació de protecció jurídica del menor. 
Amb caràcter immediat, s’ha de posar el fet en coneixement del Ministeri Fiscal, que ha de disposar, 
en el termini més breu possible, la determinació de l’edat, per a la qual cosa han de col·laborar les 
institucions sanitàries oportunes, que, amb caràcter prioritari i urgent, han d’efectuar les proves 
necessàries. 
 
Igualment, s’ha de donar coneixement de la localització del menor o possible menor al delegat o 
subdelegat del Govern competent per raó del territori on es trobi aquest. 
 
2. La Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració ha d’impulsar l’adopció d’un Protocol marc de 
menors estrangers no acompanyats destinat a coordinar la intervenció de totes les institucions i 
administracions afectades, des de la localització del menor o suposat menor fins a la seva 
identificació, determinació de l’edat, posada a disposició del servei públic de protecció de menors i 
documentació. 
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3. Si durant el procediment de determinació de l’edat el menor necessita atenció immediata, les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat l’han de sol·licitar als serveis autonòmics competents en 
matèria de protecció de menors. 
 
4. En el decret del Ministeri Fiscal que fixi l’edat del menor estranger s’ha de decidir la seva posada a 
disposició dels serveis competents de protecció de menors i s’ha de fer saber al delegat o subdelegat 
del Govern competent. 
En cas que la determinació de l’edat es realitzi sobre la base de l’establiment d’una forquilla d’anys, 
s’ha de considerar que l’estranger és menor si l’edat més baixa de la forquilla és inferior als divuit 
anys. 
El decret del Ministeri Fiscal en què es fixi l’edat del menor estranger s’ha d’inscriure en el Registre de 
menors no acompanyats de conformitat amb el que preveu l’article 215 d’aquest Reglament. 
 
5. Després que el menor hagi estat posat a la seva disposició, el servei de protecció de menors l’ha 
d’informar, de manera fefaent i en un idioma comprensible per a ell, del contingut bàsic del dret a la 
protecció internacional i del procediment previst per a la seva sol·licitud, així com de la normativa 
vigent en matèria de protecció de menors. D’aquesta actuació, n’ha de quedar constància escrita. 
 
Aquesta normativa estatal s’ha de completar amb el Protocol Marc sobre determinades actuacions 
en relació amb els Menors Estrangers No Acompanyats publicat per Resolució de 13 d’octubre de 
2014, de la Subsecretaria de la Presidència (BOE núm. 251 de 16 d’octubre de 2014). 
  
Pel que fa a la normativa catalana, l’article 166.3.a de l’Estatut de Catalunya estableix la 
competència exclusiva en matèria de protecció de menors, que inclou, en tot cas, la regulació del 
règim de la protecció i de les institucions públiques de protecció i tutela dels menors desemparats, en 
situació de risc i dels menors infractors, respectant en aquest darrer cas la legislació penal. 
 
Per tant, la competència per protegir als menors d’edat estrangers no acompanyats correspon a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’acord amb aquesta competència es va dictar la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència que estableix en el seu article 43 pel que fa als menors 
d’edat estrangers no acompanyats el següent: 
 
Article 43. Suport a la integració social dels infants i adolescents immigrats 
 
1. Les administracions públiques han de fomentar, mitjançant serveis i programes d’acollida, la 
integració social dels infants o els adolescents immigrats. 
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2. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de protecció 
dels infants i els adolescents, ha de prestar el servei de primera acollida amb relació als infants i 
adolescents immigrats sense referents familiars, d’acord amb el que disposa la legislació vigent. 
 
3. Els infants i els adolescents estrangers que són a Catalunya tenen els drets que reconeix aquesta 
llei i, especialment, tenen dret a ésser escoltats i a rebre informació de manera entenedora sobre 
qualsevol actuació que porti a terme l’Administració amb relació a llur persona. 
 
La Llei 14/2010, desenvolupa posteriorment en els seus articles 104 i següents els procediments i 
mesures de protecció que s’han de desenvolupar per la protecció dels menors d’edat desemparats, 
entre els quals es troben els menors d’edat estrangers no acompanyats. 
 
Tanmateix, aquest text normatiu estableix el principi de prioritat pressupostària pel compliment 
d’aquestes obligacions de la manera següent: 
 
Article 15. Prioritat pressupostària 
 
1. Els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, han de donar prioritat en llurs pressupostos a 

les activitats d’atenció, formació, promoció, reinserció, protecció, integració, lleure i prevenció dels 
infants i els adolescents. 

 
2. Els poders públics han d’adoptar amb caràcter urgent les mesures necessàries per a evitar que el 

contingut essencial dels drets dels infants i els adolescents resti afectat per la manca de recursos 
adaptats a llurs necessitats. 

 
 
3. Les prestacions de serveis i econòmiques necessàries per a complir les mesures de protecció dels 

infants o els adolescents en situació de risc o desemparament tenen el caràcter de prestacions 
garantides als efectes establerts per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials. 

 
Per últim, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA, a partir d’ara) del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF, a partir d’ara) és qui té atribuïdes les 
competències i les funcions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència, d’acord amb el Decret 
289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
(DOGC núm. 7196). 
 
Entre les funcions atribuïdes a la DGAIA per l’article 143.1 del Decret 289/2016, amb relació a la Llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, es troben les 
següents: 
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-  protegir i assumir la tutela dels infants i els adolescents desemparats, disposar i executar les 
mesures d'atenció necessàries per a cada un d'ells i gestionar els serveis que calguin per a la seva 
efectivitat. 
 
- Assumir la guarda dels infants i els adolescents en els supòsits que estableixen les lleis. 
 
II. EVOLUCIÓ I CONTEXT DE L’ARRIBADA DE MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS A 

CATALUNYA 
 

i. Antecedents 

La detecció de l’arribada de menors d’edat estrangers no acompanyats a Catalunya es s’inicia durant 
els anys 1997 a 1999. Durant aquesta primera etapa l’origen majoritari dels menors d’edat 
nouvinguts del Nord del Marroc i, especialment, de Tànger. 
 
Durant els anys 2000 a 2006 la zona de procedència majoritària s’amplia a tot el Marroc i es treballa 
en l’organització de centres i dispositius específics. La xifra de nouvinguts d’origen magrebí arriba al 
seu màxim històric l’any 2001, amb un total de 759 nouvinguts originaris del magrib. 
 
Durant els anys 2001 a 2006 es tramitaven repatriacions no voluntàries al Marroc, amb una mitjana 
d’unes 15 repatriacions anuals. Des de l’any 2007 no s’ha fet cap repatriació no voluntària al Marroc. 
Això ha estat degut a la impossibilitat de portar-la a la pràctica amb les degudes garanties jurídiques. 
Tanmateix, en la redacció actual de la Llei d’estrangeria la DGAIA no té legitimació per instar-la i 
únicament és competència de l’Estat. 
 
Paral·lelament a la desaparició de les repatriacions no voluntàries es va treballar en un programa el 
Catalunya-Magrib (inicialment denominat Barcelona-Tànger) que es va abandonar l’any 2011. El 
problema fonamental d’aquesta línia de treball va ser la d’aconseguir la voluntarietat de retorn d’un 
menor d’edat que ha vingut voluntàriament i amb molts esforços propis i sovint també de la seva 
família, amb la intenció de trobar un futur millor a Europa que el seu país no li pot oferir. 
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A partir de l’any 2006 i fins el 2011 comença la reducció dels nouvinguts de procedència magrebina i 
s’incrementa percentualment la població subsahariana. 
 
És durant aquets anys (2010 i 2011) que, davant la reducció de les arribades, es procedeix a 
eliminació dels recursos específics de primera acollida (centres socioeducatius nocturns —Centre 
Alcor de 70 places— i socioeducatius diürns —Centre el Bosc i La Riereta.  
 
Durant els anys 2012 fins al 2015 es viu un període d’estabilització en unes xifres globals de 
nouvinguts al voltant d’uns 350 anuals, la majoria dels quals es magrebí, la xifra dels quals es 
conserva força estable al voltant dels 225, i amb una diversificació de la nacionalitat de la resta de 
menors d’edat nouvinguts. 
 

Número total de nous casos de menors estrangersno acompanyats. Catalunya 2006-2015 
 

Any N 
2006 507 
2007 442 
2008 431 
2009* 334 
2010 362 
2011 412 
2012 354 
2013 317 
2014 356 
2015 377 

 
*Les dades de les nacionalitats es donen a partir de l’any 2009, ja que és quan el sistema d’informació (SINIA) ho va 
començar a recollir. 
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Número total de nous casos de menors estrangers no acompanyats segons les nacionalitats més 
prevalents. Catalunya 2009-2015 

 
País de naixement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Algèria 14 9 4 19 24 21 33 
Ghana 19 34 90 14 2 1 2 
Gàmbia 15 12 12 11 9 12 5 
Marroc 222 199 162 223 213 225 225 
Romania 3 13 6 7 11 10 9 
Senegal 15 7 1 8 1 3 2 
Altres nacionalitats 46 88 137 72 57 84 101 
Total 334 362 412 354 317 356 377 

 
 
ii. Any 2016: inici de l’increment dels menors d’edat estrangers no acompanyats  
 
Des de finals de l’any 2015 s’ha anant produint un important increment dels menors d’edat 
nouvinguts, significativament de l’àrea del Magreb que ha produït la progressiva saturació dels 
centres d’acolliment.. 
 
L’any 2016 ja va ser l’any amb una major incidència de MENA en els darrers 10 anys, amb un total 
de 684 menors d’edat nouvinguts. 
 
Per la qual cosa, la situació en la que es troba Catalunya amb l’arribada de menors d’edat estrangers 
no acompanyats, era molt greu i preocupant durant l’any 2016 i ja va portar a adoptar mesures 
d’emergència durant l’any 2016 mitjançant la contractació per emergència de 40 places al juliol, que 
es varen incrementar en 40 places més al novembre del 2016. Per tant, es van posar en marxa 80 
places per aquesta via que sumades a les sobreocupacions dels recursos existents va permetre, amb 
greus dificultats pel sistema i els recursos i professionals que es veien desbordats, donar atenció a 
aquest increment.  
 
 
iii. Causes de l’augment de l’entrada de Menors d’edat estrangers no acompanyats a Catalunya i 

imprevisibilitat de la seva evolució. 
 

Les causes de l’augment significatiu de l’entrada d’aquests joves a Catalunya, fonamentalment, per 
l’estret de Gibraltar pel que fa a l’Estat Espanyol, està determinada a més de per la necessitat 
econòmica i la manca d’expectatives en els països d’origen, per l’actual situació de crisis continuada 
en el temps en que es troben diversos països del mon, tals, com la crisis dels refugiats sirians, el 
tancament de la ruta turca, i el tancament de les fronteres a diversos països europeus, per la 
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suspensió dels acords Schengen i la proliferació de controls i restriccions a la lliure circulació dels 
Estats membres, també per la por causada pels últims atemptats yihadistes.  
 
Tot això, ha provocat que una onada massiva d’immigrants magrebins, subsaharians, i d’altres 
nacionalitats, es vegin abocats a escollir la ruta mediterrània, escapolint-se de la situació econòmica 
del seu país, però que tenen per destí Catalunya i, especialment Barcelona, per ser una metròpoli 
atractiva, o que desprès no poden accedir a la resta de països europeus, com era habitual en anys 
anteriors, per la restricció de fronteres existent. 
 
Els menors estrangers no acompanyats arriben a la península ibèrica fonamentalment des del Marroc 
(tot i que ara s’estan detectant alguns casos que poden haver arribat des d’Itàlia). Per tant, els 
menors d’edat estrangers no acompanyats arriben a Catalunya havent passat com a mínim per una 
altra Comunitat Autònoma. 
 
En la majoria dels casos (només un percentatge petit, al voltant d’un 5%, manifesten haver arribat en 
patera), han passat prèviament per Melilla o Ceuta, on els seus centres estan molt sobreocupats (en 
aquest sentit es pot veure la següent notícia apareguda al Diari de Melilla Mellila Hoy el 18 de 
setembre de 2016 en el següent enllaç http://m.melillahoy.es/noticia/76899/da-de-melilla/la-
ciudad-pedira-que-los-menas-sean-repatriados-o-trasladados-a-la-peninsula.html).  
 
Segons les manifestacions dels nois, recollides pels educadors, els centres de Ceuta i Melilla no tenen 
bones condicions (agressions, manca de suport educatiu, no reben un bon tracte...). 
 
Una vegada a la península, majoritàriament ingressen a centres de Granada (Centro Angel Ganivet...), 
Màlaga (Centre Virgen de la Esperanza, Centre Graselema, Centre Los Aloreños...) Almeria (Centre El 
Saltador, Centre Piedras Redondas...) i Cadis (Centre La Concepción, Centre El Rosario, Centre 
Manuel de Falla, Centre de Protecció Tolosa Latour de Chipiona...). l’estada en aquests centres es 
breu i en la majoria dels casos no s’assumeix la tutela per la Junta d’Andalusia, això fa que quan 
apareixen a Catalunya no assumeixin el seu retorn (en els pocs casos que ha assumit la tutela es 
gestiona el seu retorn). 
 
A Barcelona arriben o bé directament des d’Andalusia o bé amb estades a Madrid (Centre 
Hortalezas...), País Basc (Amorebieta, UBA-Zumàrraga...), València (Centre de Recepció), Saragossa 
(Centre de Recepció de Menors)... . La major part d’ells manifesten que el viatge els hi paga algun 
compatriota o altra gent a la que demanen diners (a les mesquites, a les mateixes estacions 
d’autobusos).  
 
Alguns nois que han passat per Andalusia, València, Madrid o Bilbao manifesten que el mateix centre 
els hi paga el bitllet si volen anar a Barcelona ja que diuen estan plens. Des dels centres d’origen es 
nega aquesta circumstància i no es disposen de més proves que la pròpia manifestació del jove. 
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Motius principals de l’arribada a Barcelona dels menors estrangers no acompanyats: 
 

- Barcelona és una ciutat atractiva com a destí migratori. 
 

- Coneixen la bona atenció que se’ls dispensa pel sistema de protecció de Catalunya (centres 
no tan plens, paga, roba, tramitació de la documentació més ràpida, suport a la majoria 
d’edat...). Això comporta un efecte crida innegable. 
 

- En algunes ocasions és part del camí d’un procés migratori cap al nord. 
 
Aquesta atracció per Barcelona fa que fins i tot en casos en els quals els menors d’edat han estat 
tutelats per altres Comunitats Autònomes i aquestes accepten el seu retorn no es pugui fer efectiu 
aquest davant la negativa i resistència del propi menor d’edat que no vol anar i que si és obligat, 
torna a venir a Barcelona. 
 
En qualsevol cas, les circumstàncies de l’evolució d’aquest fenomen migratori depenen d’un 
context social i econòmic que excedeix la nostra possibilitat de incidència i previsió en la seva 
evolució. Coneixem les dades i xifres del passat i les notícies o informacions no oficials (l’Estat 
espanyol mai ha liderat cap iniciativa ni informat sobre aquest assumpte a Catalunya quan no tenim 
competència per les relacions exteriors) que ens arriben,  però no permeten saber quina serà la 
evolució futura d’aquest fenomen a curt, mig o llarg termini. Cal tenir present que qualsevol actuació 
d’un govern estranger (Marroc, Líbia, Grècia, Itàlia, França, Alemanya..) adoptant una política més 
restrictiva o permissiva amb el trànsit o flux migratori pot incidir ràpidament reduint o incrementant 
aquesta evolució, i que també qualsevol canvi social o polític en el país d’origen pot incrementar, 
reduir o aturar aquest flux migratori. 
 
En aquest sentit, de les entrevistes amb els propis menors d’edat intuïm que s’està produint un 
retorn d’aquests menors d’edat que vàrem passar per Catalunya en el seu trànsit migratori cap a 
altres països d’Europa i que ara retornen en no haver complert les seves expectatives en aquests 
països. 
 
Tanmateix, l’atenció d’aquests menors d’edat requereix d’expertesa i experiència per poder ser 
desenvolupada amb totes les garanties que obliga la normativa, per la qual cosa la planificació de 
recursos és lenta i difícil. Fa dos anys no era previsible aquest increment tan elevat de l’arribada de 
menors d’edat estrangers no acompanyats i, evidentment, no podem fer més que conjectures 
sobre quina pot ser la situació d’aquí dos anys.  
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iv. Any 2017: agreujament de la situació i justificació de la tramitació d’emergència. 
 
Durant aquest 2017 la situació no només no ha millorat si no que s’ha agreujat. 
 
Adolescents estrangers sense referents familiars nous arribats cada mes. Període 2015-setembre 
2017. 
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any 2015 26 22 22 24 34 24 20 33 32 47 37 56 377 5,9% 
 any 2016 38 57 57 45 58 43 59 60 68 68 67 64 684 81,4% 104,6% 

any 2017 81 67 86 71 98  74  145  146  147       904 
 

86,4% 
Font: Sini@ 

 
Si continuem amb aquestes xifres superarem sobradament el màxim històric i no tenim dades per 
pensar que aquestes xifres no es mantindran a molt curt termini ateses per les informacions que 
rebem de la situació en altres comunitats i en el nord d’Àfrica (per exemple, notícies aparegudes el 
passat 26 de març de 2017: http://www.abc.es/espana/abci-inmigracion-infantil-ceuta-y-melilla-
ninos-nadie-201703260130_noticia.html; o el passat 27 de març de 
2017:http://politica.elpais.com/politica/2017/03/25/actualidad/1490458315_423945.html; el passat 
2 d’abril: http://www.elmundo.es/cronica/2017/04/02/58de7ffdca4741d5528b465b.html) o el 
passat 3 de setembre: http://www.elperiodico.cat/ca/societat/20170903/arribada-immigrants-es-
dispara-en-costes-andaluses-6260090 i http://www.elperiodico.cat/ca/societat/20170903/mafies-
immigrants-motos-aquatiques-6260095. 
 
En el període que portem del 2017 hem augmentat en un 86,4% les dades del 2016.  
 
L’augment més significatiu s’ha produït en l’arribada de menors d’edat d’origen marroquí. El 70% 
dels nouvinguts tenen nacionalitat marroquina.  
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L’increment de menors d’edat de nacionalitat marroquina durant els últims tres mesos és la causa 
fonamental de que s’hagin quasi doblat les xifres en l’arribada dels últims tres mesos respecte a les 
de principis d’any, com podem comprovar en el següent gràfic: 
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El número total de menors d’edat atesos per la DGAIA des d’1 de gener fins al 30 de setembre 
d’enguany és de 1399. 
 

Evolució anual Africa subsah. 
Magreb              

(excl. Marroc) 
Marroc 

Altra 
nacionalitat 

No 
consta 

TOTAL 

Gener 46 42 435 44 6 573 
Febrer 51 47 477 49 15 639 
Març 59 50 520 55 39 723 
Abril 65 50 552 65 62 794 
Maig 77 53 610 72 76 888 
Juny 83 57 659 81 81 961 
Juliol 99 63 762 89 93 1106 
Agost 107 77 858 100 110 1252 
Setembre 120 81 962 103 133 1399 

 
Per tant, des de fa més d’un any i mig, s’estan incrementant, de forma imprevisible i preocupant, 
l’arribada de menors d’edat estrangers no acompanyats, que provoquen  la necessitat d’acollida i 
atenció per tal de garantir una protecció efectiva, ja que no tenen cap xarxa familiar que els pugui 
recolzar. 
 
Per tot això, els recursos residencials de la DGAIA es troben col·lapsats i els nivells de sobre ocupació, 
dels centres de protecció d’infants i adolescents, que ja eren elevats abans, es troben en llindars 
perillosos, que posen en greu risc l’atenció dels nens i nenes que hi viuen, atès que els multitudinaris 
nouvinguts necessiten, també, una atenció especialitzada i amb els recursos humans i materials 
existents és impossible d’atendre. Cal recordar novament que aquesta saturació afecta als casos de 
menors d’edat residents a Catalunya atès que no poden accedir als recursos residencials que 
necessiten la qual cosa a més d’un maltractament institucional suposa assumir el risc de no protecció 
d’infants i adolescents que ho necessiten. 
 
Cal tenir present que les demandes que arriben des dels Mossos d’Esquadra o altres Cossos Policials 
que detecten o als quals hi els arriben aquests menors d’edat nouvinguts, així com les corresponents 
a les Fiscalies de Menors que d’acord amb la Llei d’estrangeria és competent per determinar l’edat, 
ens posen a disposició aquets menors d’edat o presumptes menors d’edat per la seva atenció 
immediata la qual cosa vol dir que és necessari disposar d’un recurs en molt poc temps (2 hores) 
des de que arriba la demanda, atès que els espais i dependències policials no són adients per 
l’estada perllongada de menors d’edat que no estan detinguts.  
 
El sistema de protecció establert legalment no permet llistes d’espera. 
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Aquesta situació afecta fonamentalment als serveis residencials per a nois atès que la immensa 
majoria dels nouvinguts són de sexe masculí com podem veure en el gràfic següent: 
 

 
 
Per aquest motiu tots els Centres d’Acollida per adolescents nois estan sobreocupats com a mínim en 
un 20%. 
 
Aquesta sobreocupació s’està cobrint temporalment mitjançant la ubicació en espais aliens al 
centre com són: albergs (Barcelona, Manresa, Vic, Comaruga....), cases de colònies... però aquesta 
situació temporal i excepcional no es pot sostenir, ni contractualment ni tècnicament per evitar un 
maltractament institucional. 
 
En aquests moments, els Centre d’Acollida continuen no sense poder sobre ocupar més i hem de 
derivar nois a CRAE o altres recursos que no són adequats amb perjudici tant pels nouvinguts com 
pels residents. 
 
Les 80 places tramitades d’emergència l’any 2016 i les 100 places tramitades d’emergència el juliol 
d’aquest 2017 han resultat insuficients davant el nou increment d’arribades. 
 
Actualment, no es pot donar l’atenció immediata que obliga la Llei per la qual cosa hem entrat en 
situació d’incompliment que comporta no poder atendre als nouvinguts i, com hem dit, es possible 
que l’arribada es mantingui i/o s’incrementi. 
 
Per últim l’edat majoritària d’aquests nouvinguts és d’entre 15 i 17 anys com veiem en les següents 
gràfiques: 
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Edat dels menors d'edat nouvinguts durant el més de setembre 

 
 

 
Edat dels nouvinguts amb expedient obert a 30 de setembre 2017 
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Tanmateix, l’arribada de menors d’edat nouvinguts té les següents característiques: 
 
§ La major part tenen edat laboral (16 o més anys), a les portes de la majoria d’edat i són 

considerats adults en la seva cultura,  
 
§ en molts casos els joves no es troben en situació de desemparament en el seu país d’origen 

entesa com situació de maltractament, si no que disposen de família normalitzada d’acord 
amb la seva cultura i context. Generalment, la seva migració a la cerca d’oportunitats es veu 
afavorida o és acceptada per la seva família que la veu com la possibilitat d’un millor futur,  

 
§ per alguns d’aquests joves la seva estada a Catalunya només és una etapa del seu trànsit a 

altres països europeus. 
 
§ un percentatge minoritari però important pel seu impacte social, no s’adapta a les 

dinàmiques dels serveis de protecció catalans, i entra en conductes de consum, delinqüència 
i/o constants escapoliments, la qual cosa genera situacions de conflicte en els centres que els 
acullen i inseguretat en les poblacions on s’ubiquen els serveis de protecció que els atenen. 
Aquesta dinàmica generalment prèvia a la seva entrada en el sistema de protecció pot venir 
originada per la situació prèvia viscuda en el seu país d’origen (fonamentalment de l’àrea del 
magrib) o durant el seu procés migratori. 
 

I I I . ARRIBADA ADOLESCENTS SENSE REFERENTS FAMILIAR A BARCELONA CIUTAT 

a. Dades generals 

Els casos atesos acumulats des de l’1 de gener 2017 fins a 30 de setembre a la ciutat de Barcelona 
han estat de 525 adolescents acollits. Adjuntem a continuació les dades recollides per part de la 
DGAIA i que consten al sini@. 

 

Evolució anual 
Àfrica  

subsah. 
Magreb                    

(excl. Marroc) 
Marroc 

Altra 
nacionalitat 

No 
consta 

TOTAL 

Gener 16 16 200 29 2 263 
Febrer 17 19 218 32 3 289 
Març  19 19 235 35 9 317 
Abril  22 19 246 39 15 341 
maig 26 20 258 41 16 361 
juny 28 21 269 42 16 376 
juliol 35 23 300 43 17 418 
agost 40 27 336 46 20 469 
setembre 45 29 379 47 25 525 
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Dades recollides per part de la DGAIA i que consten al sini@ en relació amb el nombre 
d’adolescents atesos a la ciutat de Barcelona. 

 

 
 

Dades recollides per part de la DGAIA i que consten al sini@ en relació amb el nombre 
d’adolescents atesos a la ciutat de Barcelona. 

 
 
 

S’han agrupat les nacionalitats en grans grups a excepció del Marroc, ja que és la nacionalitat més 
prevalent. 

 
Nacionalitat N % 

Àfrica subsahariana 45 8,6% 
Magreb (excloent 
Marroc) 29 5,5% 
Marroc 379 72,2% 
Una altra nacionalitat 47 9,0% 
No consta a sini@ 25 4,8% 
Total 525 100% 
Font: sini@      
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Dades recollides per part de la DGAIA i que consten al sini@ en funció del sexe dels 
adolescents atesos a la ciutat de Barcelona.  
 
 

Sexe N % 
Noi 513 97,7% 
Noia 12 2,3% 
No consta a 
sini@ 

0 0,0% 

Total 525 100% 
Font: sini@ 

 
 
 
Dades recollides per part de la DGAIA i que consten al sini@ en funció del grup d’edat dels 
adolescents atesos a la ciutat de Barcelona. 
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Grup d'edat N % 
Menys de 12  2 0,4% 
12 anys 5 1,0% 
13 anys 13 2,5% 
14 anys 35 6,7% 
15 anys 113 21,5% 
16 anys 189 36,0% 
17 anys 160 30,5% 
18 o més  7 1,3% 
No consta a sini@ 1 0,2% 
Total 525 100% 
Font: sini@  
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Dades recollides per part de la DGAIA i que consten al sini@ en funció del grup d’edat dels 
adolescents atesos a la ciutat de Barcelona. 
 

 
 
 

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona està constituït com un ens públic per part de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb les funcions de programar, prestar i 
gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior a la ciutat de Barcelona treballa 
per a la millora de la gestió dels centres i serveis des de la proximitat i la recerca d’una millor qualitat 
i eficiència, procurant l’enfortiment de la participació, la innovació o la cooperació entre entitats i 
institucions.  
 
El Servei d’Atenció a la Infància i a les Dones s’encarrega de gestionar i supervisar els recursos 
residencials que estan destinats a infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la 
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d’Acolliment (CA), vint- i-cinc Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i tres Cases d’Infants. La 
supervisió consisteix en acompanyar la gestió dels equipaments i vetllar per la qualitat del recurs i de 
al intervenció educativa, oferint un seguiment i assessorament tècnic i formatiu. 

Al llarg d’aquest 2017, a partir de les diferents visites als centres residencials (tant CRAE com a 
Centres d’acolliment) i en les reunions mantingudes amb les direccions d’aquests centres s’han posat 
de manifest les següents dificultats: 
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§ Augment significatiu del nombre de Menors estrangers en els centres d’acolliment. Tal que 
s’esmentava anteriorment, els Centres d’Acollida per adolescents nois estan sobreocupats 
com a mínim en un 20%. 
 

§ L’encàrrec  institucional dels centres residencials s’està desvirtuant com a conseqüència de 
l’augment de l’entrada dels joves estrangers en el sistema de protecció. 
 

§ Augment dels adolescents que arriben amb una edat molt propera als 18 anys, fet que 
dificulta molt la intervenció socioeducativa, ja que els recursos per a majors de 18 anys 
estan sobresaturats i finalment aquests joves al complir la majoria d’edat queden en situació 
de carrer i en clara situació d’exclusió social. Com a conseqüència de tot plegat s’està 
incrementant de forma significativa el nombre de joves ex-tutelats que estan en situació de 
carrer. 
 

§ Aquest fet està suposant molt pressió per als adolescents en els centres que desencadena 
en episodis de frustracions i manca d’autocontrol de la conducta, consums de substàncies 
perjudicials per a la salut, alteracions dels estats emocionals... 
 

§ Augment dels joves que es fan passar per adolescents menors d’edat, tot i que poden 
expressar en els centres residencials que són majors. En aquests casos a vegades els joves 
mai aporten cap tipus de documentació o si la aporten, aquesta està manipulada. En alguns 
casos fins i tot la pròpia família en origen reconeixen que són majors d’edat.  
Tot i així, aquests adolescents romanen en els centres de protecció. Convé remarcar que 
aquest aspecte està interferint de forma molt negativa en la dinàmica de funcionament dels 
centres de protecció (activitats, organització, permisos, tasques de la llar), donat que els 
adolescents que es fan passar per major d’edat volen seguir dinàmiques de persones de més 
de 18 anys i que, per tant, s’allunyen molt de les establertes al centres. 
 

§ Dificultats d’atendre la complexitat dels perfils de nois i noies cada cop més problemàtics 
(major nombre d’incidències i gravetat d’aquestes, problemes de salut mental, 
escapoliments amb situacions de risc, etc.) i sobretot el volum desbordant d’acollida de 
joves sense referents en el territori implicant un elevat volum d’informes que cal realitzar a 
les 72 hores de la seva arribada, síntesis avaluatives e informes de baixa en cas 
d’escapoliment. Tots els recursos estan saturats al igual  que els recursos de majors d’edat i 
en conseqüència s’està incrementant la borsa de nois ex-tutelats que estan en situació de 
carrer. 
 

• Com conseqüència del fet anterior, a l’entorn sociocomunitari dels centres residencials es 
succeeixen, de forma ocasional, incidents en zones comunitàries repercutint en l’entorn 
veïnal i malmetent la imatge pública dels centres residencials.  
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• L’alta rotació dels joves estrangers en els centres d’acolliment fa que els professionals 
d’aquests recursos hagin de fer nombroses gestions, acompanyaments, informes, visites 
mèdiques, inscripcions a recursos formatius, tramitació de documentació, atenció tutorial 
etc., fet que els està sobresaturant de tasques. 

 
b. SERVEI DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
Atès que el nombre de joves d’aquest perfil ha augmentat i ha implicat un conflicte a l’espai públic a 
la ciutat de Barcelona, cal fer referència també al Servei de Detecció i Intervenció amb Menors 
Estrangers No Acompanyats (MENA) de l’Ajuntament  de Barcelona, el qual treballa amb un doble 
encàrrec, la detecció dels menors en situació de carrer i amb els extutelats sense referents familiars 
al territori (18-21 anys) que viuen als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona. Els tècnics 
realitzen la detecció i intervenció social dels MENAS de manera individualitzada, fan un treball 
socioeducatiu amb els majors de 18 anys a partir de la propia demanda, que consisteix en la 
implementació d’un pla de treball individualitzat i, a més, es fa un treball comunitari amb l’entorn on 
són presents, donat que generen impacte i percepció d’inseguretat en el territori. La intervenció a 
l’entorn es situa on són ubicats els centres d’atenció, tan de Centres d’acollida com de Centres 
residencials, situats als districtes Sarrià-Sant Gervasi: Centre d’Acollida Mas Pins (barri Les Planes), 
Gràcia, Centre d’Acollida Gaudí i Centre Residencial Casa Milà (barri de la Salut), Horta-Guinardó, 
Centre Residencial Maragall (Barri d’Horta), Sant Andreu, Centre Residencial Torres i Bages  (barri de 
Sant Andreu) i a Ciutat Vella al barri del Raval i de Casc Antic i a l’Eixample a on es concentren centres 
cultural, de culte i de relació.  
Des d’aquests servei es posa de manifest que la conflictivitat detectada al voltant dels centres, està 
directament relacionada a la situació de saturació d’ocupació d’aquests recursos residencials i pel 
perfil de nois que no fan una bona vinculació amb el circuit de protecció (centres de protecció). A 
més, l’augment de la quantitat de MENA ha provocat l’obertura de recursos residencials d’urgència i 
provisionals, sense que es pugui fer un treball de seguiment i prevenció dels recursos (taules i 
coordinacions de prevenció i seguiment amb el conjunt d’agents implicats al territori), per part dels 
tècnics del Districte. 
 
Una de les característiques principals que defineix el perfil d’aquests joves és l’alta mobilitat en els 
territoris a dos nivells: internacionals i, dins del municipi, a diferents localitzacions. Així doncs, a 
l’octubre del 2017 trobem que la plaça Catalunya i, en concret, les immediacions de la botiga Apple 
situada a la cruïlla de Passeig de Gracia s’han convertit, en el principal espai de trobada i relació de 
joves MENA i extutelats a la ciutat de Barcelona. Aquesta situació pot donar-se en un altre lloc de la 
ciutat en qualsevol moment, ja que s’ha observat que les mesures que no són preventives només 
serveixen per traslladar el conflicte que generen les dinàmiques associades al perfil. En aquest petit 
espai hi trobem perfils molt diversos de joves. Pel que fa als menors, s’hi detecten menors MENA 
integrats en la dinàmica dels seus centres de tutela que, en el seu temps lliure, utilitzen aquest espai 
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com a lloc de trobada i relació, així com menors escapolits dels seus centres de referència, de curta i 
llarga durada.  
Pel que fa als adults extutelats, s’hi detecten tant joves amb recursos residencials i amb seguiment 
educatiu, com joves extutelats que s’ha quedat sense recurs i que estan en situació de carrer.  
Hi trobem tant perfils de joves amb conductes molt normalitzades com d’altres amb conductes 
disruptives, joves de bon perfil i joves amb dinàmiques conflictives molt enquistades. També s’hi 
concentren un bon nombre de noies, tant de centre com de territori, que es relacionen amb aquests 
joves. 
Finalment, la Plaça de Catalunya també s’ha convertit, durant l’octubre del 2017, en un lloc de 
detecció de menors nouvinguts que són acompanyats a la Fiscalia de Menors per l’equip per tal que 
s’acullin al sistema de protecció de menors. 

 
IV . VALORACIONS TÈCNIQUES GENERALS I PROPOSTES DE MILLORA 

 
 
Arran del conjunt de consideracions anteriors, tot seguit es proposen un conjunt de mesures 
destinades a millorar l’atenció dels Menors Estrangers. 
 
§ Agilitzar el procés d’identificació dels adolescents (identitat i determinació d’edat) en el 

moment de la seva detecció. La celeritat en aquests procés d’identificació vindria 
determinada per augmentar el nombre de Serveis sanitaris que fan les proves diagnòstiques, 
així com el nombre de metges i metgesses forense. 
 

§ Crear un centre residencial de primera acollida per tal de realitzar un primer diagnòstic dels 
joves atesos i derivar-los als recursos més adients en funció de les seves necessitats, alhora 
que es preservaria als infants i adolescents que ja estan residint en centres de protecció. 
 

§ Establir un conveni de col·laboració amb el consolat del Marroc per a la identificació dels 
joves que es fan passar per majors d’edat amb clares evidències de què no ho són. 
 

§ Treballar la prevenció primària de l’arribada de joves immigrants en el territori d’origen.  
 

§ Atès que els informes mensuals de l’SDI poden representar una petita mostra de les 
transformacions que succeeixen a més gran escala arreu del territori, creiem oportú que cal 
posar en marxa un procés de recerca i observatori del fenomen que incorpori els diferents 
actors autonòmics, municipals i Subdelegació que faciliti l’anàlisi de fluxos, avaluï  recursos i 
impacte de la situació. Tanmateix caldrà incorporar la intervenció amb els extutelats  
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§ Des del SDI es creu necessària l'estructuració de la xarxa d'atenció de joves sense 
llar. Potser seria convenient poder establir una petita comissió de joves, dintre de la ja 
establerta Xarxa d'atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL).  
 

§ Ens interessa aquí, destacar un nou fenomen que està prenent força i és la detecció i 
contacte amb joves extutelats que, malgrat haver fet un molt bon procés durant la seva 
tutela en centres es veuen abocats a situacions de carrer i sensellarisme quan assoleixen la 
majoria d'edat a causa de la saturació dels recursos per adults i extutelats. Aquesta situació 
novedosa posa en qüestió el fet que els joves surtin dels recursos residencials com a majors 
d’edat, però sense permís de treball i, per tant, sense possibilitats de reals de trobar una 
manera de viure que afavoreixi la inserció sociolaboral. 

V. PROPOSTES RELATIVES A LA COORDINACIÓ I RESPONSABILITATS DE CAIRE SUPRA AUTONÒMIC I 
ESTATAL 
 
Control i supervisió de la circulació de Menas entre Comunitats Autònomes per part de l’Estat.  
 
§ Arriben a Catalunya (i especialment a Barcelona) molts MENAS procedents de centres 

d’altres comunitats, sense acompanyament professional, i a través dels transports públics. 
Molts menors manifesten que el bitllet els ha estat comprat per un professional, 
verbalitzacions que no han pogut ser contrastades tot i que s’estan investigant, però que un 
elevat número de menors han afirmat a diferents interlocutors (serveis socials municipals, 
sistema de protecció a la infància, policia).  

 
§ Aquesta situació fa que augmentin les deteccions de Menas a l’espai públic i fa impossible la 

gestió i planificació prèvia a la seva arribada. L’Ajuntament de Barcelona corrobora 
l’augment de menors detectats a carrer i que han de ser acompanyats a la Fiscalia per a la 
seva identificació. A més, els aboca a situacions de risc, promovent que no arribin al sistema 
de protecció i pateixin el risc elevat de ser arrossegats a dinàmiques delinqüencials o de 
sensellerisme.  

 
§ La DGAIA està gestionant un nombre d’arribada de Menas molt quantiós i sense indicadors 

que facin preveure una disminució d’aquest volum, que està desbordant  el sistema de 
protecció, i que, tot i que s’han obert més de 300 places per a poder acollir a aquests nous 
menors,   aquests serveis d’urgència també s’han omplert de forma immediata. Tot plegat, 
ha propiciat un col·lapse del sistema de protecció a la infància, que no te recursos materials 
addicionals per gestionar un creixement imparable, quantiós i impossible de planificar, tant 
sigui per la mateixa naturalesa dels sistema de protecció, com per la seva capacitat de 
reacció actualment limitada per l’aplicació de les mesures extraordinàries envers el govern 
de la Generalitat de Catalunya en virtut de l’article 155 de la CE.  
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 Transparència i equilibri en les quotes d’arribada de Menas a les diferents Comunitats Autònomes 
de l’Estat Espanyol.  

 
§ L’acollida dels Menas és responsabilitat de la Comunitat Autònoma, però cal que l’Estat vetlli 

per a que aquesta Administració pugui assumir el volum d’aquesta competència. L’arribada 
massiva que s’està produint des del mes de gener a Catalunya, que s’ha anat incrementat 
fins les quotes de 150 menors al mes durant el període d’estiu (de juliol a setembre), i fins 
gairebé 210 menors en passat mes d’octubre, no garanteix això, i posa en perill tot el 
sistema de protecció. Ex: els centres estan sobreocupats, i aquesta saturació afecta a 
l’acollida de menors residents a Catalunya. A més, fa impossible l’atenció immediata que 
estableix la llei, un cop entren a les dependències de la Fiscalia de Menors, fet que satura 
aquest organisme i les dependències dels cossos policials.  
 

§ Un mecanisme de supervisió en l’equilibri de les quotes per CCAA sembla necessari pel bé 
dels menors i envers la capacitat de resposta efectiva a Catalunya. 
 

Sembla necessari un posicionament d’Estat en relació a altres estats relacionats:  
  
§ Treball de l’Estat amb els països del Nord de l’Africa i en especial del Marroc, per trobar 

mesures per aturar l’arribada massiva de joves a través de l’estret de Gibraltar. El tancament 
de la ruta turca, el tancament de fronteres a diversos països europeus, l’augment de 
controls i les restriccions de lliure circulació entre els Estats membres com a resposta als 
atemptats djihadistes, ha fomentat la ruta mediterrània.  
  

§ Cal l’abordatge europeu d’aquest fenomen migratori. Molts dels menors estan de trànsit a 
l’estat espanyol i el seu destí son d’altres ciutats europees: enfront d’aquesta situació, a 
Catalunya, comencem a detectar un número creixent, actualment ja amb pes percentual, de 
menors que retornen lliurement i pel seu propi peu d‘altres països europeus al no haver 
acomplert les expectatives migratòries en aquests països.  
 

Caldria abordar la relació amb els països d’origen en dues línies:  
  
§ Per a treballar la noció de realitat europea i prevenir les migracions voluntàries que fa 

aquests menors amb expectatives totalment desajustades i amb grans esforços personals i 
de les seves famílies.  A l’any 2011 es va finalitzar el Programa Catalunya-Magreb que 
treballava des d’aquesta perspectiva. Cal tenir en compte que el 70,7% dels nouvinguts 
provenen del Marroc.  
  

§ Cal reprendre les repatriacions no voluntàries als països d’origen. Des del 2007 no s’ha pogut 
fer cap per les garanties jurídiques que marca la llei d’estrangeria. Es competència estatal.  
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Necessitat de recursos per a l’atenció a la salut mental dels Menas 

 
§ Aquests menors requereixen d’un abordatge psicosocial per l’estrès que els ha suposat la 

dura trajectòria migratòria. El sistema de salut mental hauria de poder treballar en aquesta 
línia i donar suport al sistema de protecció. A Catalunya tenim l’experiència de l’hospital de 
la Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu Salut Mental,  però es totalment insuficient la seva 
dotació en recursos per poder treballar amb el nombre de menors que arriben i donar 
suport als professionals del sistema de protecció que els acullen. 
 

§ Cal una dotació extraordinària per incrementar la resposta en l’atenció a la salut mental. 
 

Necessitat de recursos per a la seva integració social i acompanyament en el seu trànsit cap a la 
vida adulta 

 
§ La immensa majoria d’aquests menors venen a Catalunya per trobar una feina, emancipar-se 

i portar diners a les seves famílies que s’han quedat en els seus països d’origen. Malgrat la 
posada en funcionament de gairebé 160 places de foment de l’autonomia per part de la 
DGAIA durant el darrer semestre d’enguany, calen més recursos de foment de l’autonomia i 
especialment amb coordinació amb els ens locals i des d’una perspectiva comunitària.  
 

  
  
 

  
 

  
  
  
  
 


