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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
ACORD GOV/151/2015, de 22 de setembre, pel qual es crea el Comitè per a l'Acollida de les Persones
Refugiades.
La Convenció Internacional formalitzada a Ginebra el 28 de juliol de 1951, relativa a l'Estatut dels refugiats, i
el seu protocol formalitzat a Nova York el 31 de gener de 1967 i vigent des del 4 d'octubre d'aquell any,
defineixen la condició de refugiat i garanteixen el dret d'asil i les responsabilitats de les nacions que I'han de
dur a terme. Els estats que han ratificat la Convenció estan obligats a protegir els refugiats que es troben en el
seu territori, d'acord amb la mateixa Convenció.
L’Estatut d’autonomia proclama que Catalunya, des de la seva tradició humanista, aferma el seu compromís
amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic i just.
Catalunya ha estat sempre terra oberta a I'acollida i a la integració de les persones que hi han cercat i trobat
seguretat i oportunitats en ella, amb un decidit compromís comunitari basat en el respecte per la dignitat de
cadascuna d’elles. En aquests moments, davant les dificultats greus d'un important col·lectiu de persones
desplaçades dels seus països que tenen la condició de demandants de protecció internacional o refugiats, vol
ser referent en I'acolliment i el suport a les persones demandants de protecció internacional o refugiades que
arribin a Catalunya pels instruments d'assignació que corresponguin, i posar a la seva disposició els mitjans
adequats i suficients per atendre les seves necessitats i donar compliment als seus drets.
L’article 138 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de primer
acolliment de les persones immigrades.
D’altra banda, d’acord amb l’article 166, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
serveis socials i específicament l’atenció a les persones i col·lectius en situació de necessitat social.
D’acord amb aquesta atribució de competències, el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, atribueix al Departament de Benestar Social i Família les competències en matèria de polítiques
de serveis socials, les polítiques d'immigració i les polítiques per a la inclusió social i I'acció comunitària.
A I'empara de les competències de la Generalitat, el Govern va aprovar el Pla de Protecció Internacional a
Catalunya, mitjançant Acord GOV/14/2014, de 28 de gener, que constitueix el primer document estratègic
dedicat a la protecció internacional i que planteja les accions de la Generalitat per als propers anys.
Així mateix, l’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en
matèria d’organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels
òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, i les diverses modalitats organitzatives i
instrumentals per a l’actuació administrativa.
Mitjançant aquest Acord del Govern es crea el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades com a òrgan
d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques catalanes i de les entitats i
les organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció
internacional o refugiades a Catalunya.
El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades s’emmarca en les previsions de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i concretament, en la
necessitat de coordinar amb caràcter interdepartamental i interadministratiu l’impuls de les polítiques sectorials
d’acollida a les persones demandants de protecció internacional o refugiades.
De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableixen la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, el Govern
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Acorda:

–1 Creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades
1.1 Es crea el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades com a òrgan d’assessorament, de participació
i de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen en
l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.
1.2 El Comitè s’adscriu al departament competent en matèria d’immigració.
1.3 El Comitè ha d’actuar d’acord amb la Comissió Interdepartamental d’Immigració en qualitat d’òrgan de
coordinació de les polítiques d’acollida i integració.
1.4 El departament competent en matèria d’immigració ha de posar a disposició del Comitè els mitjans
personals i materials necessaris perquè pugui complir les seves funcions i finalitats amb celeritat, eficàcia i
eficiència, i garantir la transparència en la gestió. Els departaments de la Generalitat i els organismes que en
depenen han de col·laborar amb el Comitè en tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de les
funcions que té encomanades.

–2 Composició del Comitè
2.1 El Comitè té la composició següent:
a) La presidència, que correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, que
pot delegar en un alt càrrec del departament.
b) Les vocalies següents:
El director general d’Immigració
Dos representants més del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en
matèria d’immigració.
Un representant de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Dos representants de les organitzacions associatives d’ens locals més representatives de Catalunya.
Un representant de cada diputació de Catalunya.
Un representant de l’Ajuntament de Barcelona.
Un representant del Consell de l’Advocacia Catalana.
Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Un màxim de nou representants d’entitats especialitzades en matèria d’acollida de les persones demandants de
protecció internacional o refugiades.
Un coordinador o coordinadora, que actua d’acord amb les línies d’actuació que estableix el Comitè i que ha de
vetllar per l’impuls i l’execució dels acords del Comitè amb les funcions que es determinen en el present Acord.
Un secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot, designat per la presidència de la Comissió, d’entre
els funcionaris del departament competent en matèria d’immigració.
2.2 Les vocalies les ha de nomenar la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, a
proposta dels departaments corresponents i de l’òrgan o entitat representat. Els representants dels
departaments han de tenir rang mínim de director general.
2.3 Per a sessions concretes, les persones titulars de les vocalies poden delegar expressament la seva
assistència en altres persones.
2.4 El president o presidenta del Comitè podrà ampliar el nombre de representants de les entitats
especialitzades en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades, fins a
un màxim de quinze vocalies.
2.5 El president o presidenta del Comitè pot convocar a les reunions altres persones, per raó de les matèries
que es tractin. Aquestes persones actuen amb veu i sense vot.
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2.6 Per al desenvolupament de la missió i funcions del Comitè, es poden crear grups de treball estables o
temporals de caràcter específic, que han d’actuar sota les directrius del Comitè, al qual poden elevar els seus
informes i propostes.

–3 Funcions del Comitè
Les funcions del Comitè són les següents:
a) Deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l'orientació general en matèria d’acollida de les
persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.
b) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats
que actuïn dins l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a
Catalunya.
c) Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes en matèria d’acollida de les persones sol·licitants
de protecció internacional i refugiades a Catalunya.
d) Formular propostes i recomanacions per millorar l’acollida de les persones sol·licitants de protecció
internacional i refugiades a Catalunya.
e) Esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es puguin plantejar en matèria
d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.
f) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar la persona titular del departament competent en matèria
d’immigració, relacionada amb les matèries pròpies del Comitè.

–4 Coordinador o coordinadora
4.1 El Comitè compta amb un coordinador o coordinadora designat per la persona titular del departament
competent en matèria d’immigració.
Les funcions del coordinador o coordinadora són les següents:
a) Implementar i desplegar les estratègies i les activitats necessàries per garantir l’acolliment i el compliment
dels drets de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades.
b) Coordinar les actuacions dels departaments i els organismes de l’Administració de la Generalitat amb
competències que s’hagin d’exercir amb relació a les persones sol·licitants de protecció internacional i
refugiades.
c) Coordinar les relacions entre l’Administració de la Generalitat i les administracions locals de Catalunya amb
relació a l’acolliment i l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades.
d) Coordinar les relacions entre les administracions públiques de Catalunya amb les entitats o organitzacions
socials en relació amb l’acolliment i l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de protecció internacional i
refugiades.
e) Impulsar les mesures d’organització internes i, si escau, de caràcter normatiu necessàries per garantir el
compliment del règim jurídic de protecció internacional per part dels diferents departaments de la Generalitat i
els organismes que en depenen en el marc de les seves competències.
f) Vetllar per l'impuls i l'execució dels acords del Comitè.
g) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del departament competent en matèria
d’immigració.
4.2 El coordinador o coordinadora ha de dur a terme les seves funcions en el marc de les directrius i acords del
Comitè.

–5 Funcionament i periodicitat de les reunions del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades
5.1 El Comitè es reuneix les vegades que consideri convenient per a l’exercici de les seves funcions, i sempre
que el seu president o presidenta ho consideri oportú, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol del seus
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membres.
5.2 El funcionament del Comitè el regulen les normes de règim interior que aprovi el mateix Comitè i,
supletòriament, el que estableix el capítol II del títol primer de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

–6 Indemnitzacions per la participació en les sessions del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades
La participació en el Comitè no genera als seus membres cap dret econòmic en concepte de dietes o
indemnitzacions d’assistència.

–7 Publicitat
Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de setembre de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

(15.265.089)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

