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Protecció Internacional 
 

Servei per a aquelles persones que volen demanar la protecció internacional a Espanya segons 

el dret d'asil. 

Perquè li sigui reconegut el dret d'asil, la situació viscuda per la persona sol·licitant ha de 

complir certs requisits indispensables. El principal són els temors fonamentats de ser objecte 

de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, o opinions polítiques, o per pertànyer a 

un determinat grup social, de gènere o d'orientació sexual. A més, la naturalesa dels fets ha de 

ser prou greu o acumular-se de manera suficientment greu. 

El SAIER posa a la seva disposició professionals per atendre les seves consultes, preparar els 

tràmits pertinents i acompanyar-la en el seu procés d'inserció social. 

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions: 
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Actualitzat a Novembre de 2016 

NOTA: La següent informació no substitueix l’assessorament personalitzat a les oficines del 

SAIER. Aquesta és una orientació general sobre preguntes freqüents, però sempre es 

recomanable sol·licitar assessoria personal al SAIER. 

Qui pot sol·licitar asil a Espanya? 
Persones de nacionalitat extracomunitària, que tinguin temors fundats de persecució o que 

hagin estat efectivament perseguides per la seva raça, religió, nacionalitat, ètnia, ideologia 

política, gènere o orientació sexual, entre altres motius, al seu país d'origen o en el de 

residència habitual, en cas d'apàtrides. A causa dels seus temors o a la persecució ja 

efectivament patida, la persona sol·licita la protecció de l'Estat Español.  

 

Si vostè vol sol·licitar asil a Espanya, li recomanem assessorar-se en el SAIER. 

En què consisteix el tràmit de sol·licitud d'asil a Espanya? 
És un procediment que consta de diverses fases: Sol·licitud, Admissió a tràmit, Instrucció i 

Resolució. En la primera fase, en formalitzar la sol·licitud, el sol·licitant ha d'explicar 

detalladament la seva història personal indicant quins són els motius que justifiquen el seu 

temor a ser perseguit o la impossibilitat de tornar al seu país, aportant les proves que pogués 

tenir en suport de les seves al·legacions. 

Com presento la sol·licitud d'asil? 
Quan el sol·licitant d'asil entra a Espanya disposa formalment d'un mes, terme que s'estén a la 

vigència del visat amb el qual, si escau, hagués entrat, per presentar la sol·licitud. Pot anar 

directament a una Oficina d'Estrangeria, una Prefectura de Policia Nacional o a l'Oficina d'Asil i 

Refugi (OAR). És important assessorar-se en el SAIER per conèixer a fons els seus drets com a 

sol·licitant d'asil i comptar amb assistència lletrada professional en el tràmit. 

També es pot fer la sol·licitud d'asil en frontera davant les autoritats frontereres. 

Si vostè sol·licita asil a Barcelona, pot trobar tota la informació sobre el tràmit en la pàgina web 

Ciutat Refugi. 

Em poden expulsar del país per romandre de forma irregular? 
No, perquè qualsevol ordre d'expulsió o extradició queda suspesa fins que es produeixi una 

resolució ferma sobre la petició d'asil, romanent la persona sol·licitant en situació d'estada 

legal a Espanya. A més, en presentar la sol·licitud, la persona rep una “Targeta "blanca” que 

l'acredita com a sol·licitant d'asil. La targeta blanca no autoritza a treballar.  

http://ciutatrefugi.barcelona/ca/
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/
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En quin moment del tràmit puc començar a treballar legalment? 
Durant el període d'instrucció, sis mesos després d'haver sol·licitat l'asil, el sol·licitant és 

documentat amb una “targeta vermella” que acredita la seva estada legal i li autoritza 

provisionalment a treballar a Espanya, per compte aliè, a qualsevol àrea laboral i en qualsevol 

lloc del país. Aquesta targeta ha de renovar-se, portant aparellat el permís de treball 

provisional, si després de caducar no s'ha resolt i notificat la Resolució Definitiva a la petició 

d'asil. 

Com puc saber si la meva sol·licitud ha estat admesa a tràmit? 
L'Oficina d'Asil i Refugi (OAR) disposa del termini d'un mes, computat a partir de la data de 

formalització de la sol·licitud, renovable per un altre mes, per pronunciar-se sobre l'admissió a 

tràmit. Si en aquest termini no hi ha resolució expressa, s'entén que la sol·licitud ha estat 

admesa a tràmit. 

Al sol·licitant se li atorgarà una documentació provisional d'identificació, targeta vermella, en 

la qual consta que està demanant protecció internacional. 

Si la sol·licitud no s'admet a tràmit, el sol·licitant pot interposar un recurs administratiu 

potestatiu de reposició i/o un recurs contenciós administratiu.  

Li recomanem consultar amb un assessor del SAIER en qualsevol etapa del tràmit de sol·licitud 

d'Asil. 

Què és el període d'Instrucció? 
És una fase del procés, que s'inicia després de l'admissió a tràmit, en la qual s'investiga a fons 

la història i motivacions del sol·licitant d'asil. 

Com es defineix la Resolució? 
Després de la Instrucció, la OAR eleva un informe a la Comissió Interministerial d'Asil i Refugi 

(CIAR), que presenta una proposta de resolució davant el Ministeri de l'Interior. Si en el termini 

de 6 mesos no s'ha notificat resolució definitiva, es pot entendre com desestimada a l'efecte 

d'interposició d'un recurs contenciós administratiu, si bé és més pràctic seguir renovant la 

targeta vermella i esperar al preceptiu dictat de la resolució definitiva.. 

Sent asilat/asilada puc portar a la meva família a Espanya? 
Sí. Existeix el dret a l'extensió familiar i/o a la reagrupació familiar tant d'ascendents 

depenents, com de cònjuge i descendents menors o depenents. 

Si m'han concedit l'asil puc treballar legalment? 
Sí. Un cop concedit l'asil la persona beneficiada es converteix en resident legal amb permís de 

treball per compte propi i aliena. La targeta acreditativa de la condició de refugiat ha de ser 

renovada cada cinc anys. 
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Si m'han denegat l'asil, puc iniciar un tràmit d'Arrelament? 
Sí. Sempre és recomanable que compti amb l'assessoria d'un tècnic del SAIER per tenir major 

claredat sobre els detalls del seu cas. 


