
1. INTRODUCCIÓ

El fenomen de les migracions es vincula a

canvis provocats per la globalització i la cir-

culació de mercaderies, capitals i informació,

factors que amb el deteriorament continuat

de la situació social, econòmica i política dels

països pobres provoquen un increment dels

fluxos migratoris i una modificació i diversifi-

cació dels grups socials migrants.

Espanya, com a porta d’entrada a Europa,

representa un punt clau en les rutes migratò-

ries i passa de ser una zona de pas a un terri-

tori on els immigrants pretenen establir-se

de forma estable.

En els anys noranta, comencen a arribar a

Espanya menors estrangers no acompanyats,

persones que a més de ser immigrants són

menors d’edat, la qual cosa les fa mereixedo-

res d’una tutela i una protecció especials per

part de les institucions i els organismes de

tots els països implicats en aquest fenomen,

països que afavoreixen la defensa dels drets

dels menors com una de les manifestacions

més rellevants del seu nivell de desenvolupa-

ment i progrés. 

Aquests països han de tenir en compte tant

l’aplicació d’una política d’immigració com

l’obligació de garantir el respecte a les nor-

mes i els acords internacionals sobre els drets

dels menors.

Els menors immigrants que es troben a

Espanya sense la tutela d’un adult constituei-

xen un col·lectiu extremadament vulnerable

que en l’actualitat, a més de l’augment con-

siderable que ha experimentat, s’ha conver-

tit en una greu preocupació per a

l’Administració, les institucions socials i la

població en general.

Algunes organitzacions humanitàries donen

xifres aproximades d’aquest fenomen, però

és impossible determinar-ne la magnitud

exacta, la qual cosa dificulta la possibilitat

d’establir les mesures adients per al col·lec-

tiu. Cal tenir en compte també el nombre

indeterminat de menors que no són tutelats

per cap administració. La dificultat per esta-

blir el nombre exacte de menors immigrants

no acompanyats es deu, fonamentalment, a

dues raons:

• Dificultats per censar una població irregu-

lar que sovint no es vol donar a conèixer.

• Població amb un alt índex de mobilitat.

Algunes característiques que poden des-

criure el perfil dels menors immigrants no

acompanyats a Espanya són:

1. La majoria són del sexe masculí.

2. L’edat d’arribada oscil·la entre 14 i 17

anys, i molts són més madurs del que

correspon a la seva edat cronològica.

3. Molts viuen amb famílies nuclears

nombroses al país d’origen.

4. Els valors i les relacions dels menors es

fonamenten en paràmetres culturals

diferents dels nostres.

5. Tenen mancances d’escolarització i for-

mació laboral. La seva adaptació esco-

lar és difícil, troben un mercat laboral

tancat i pateixen una pèrdua absoluta

de referents educatius com a conse-

qüència de l’emigració prematura a

Europa.

6. Les expectatives personals que tenen

són irreals, basades en els mitjans de

comunicació o en les informacions dels

mateixos companys, i pateixen una

forta ruptura d’expectatives a causa de

la tensió permanent entre la realització

del seu projecte migratori i la condició

de menor immigrant no acompanyat

que els imposa la societat d’acollida.
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panyats (MENA) constitueixen un flux de

migració cap al nostre país cada vegada més

notori, el qual és mereixedor d’un tracte i

una regulació específics. Són nombroses les

característiques que defineixen aquesta

figura, les principals de les quals són la mino-

ritat de la persona immigrada i la seva situa-

ció de desemparament, i precisament per

això la resposta que han de rebre de

l’Administració pública, les institucions, la

família i la ciutadania en general és una pro-

tecció immediata i adequada, d’acord amb el

principi de l’interès superior del menor per

assolir un veritable exercici dels seus drets.
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questes situacions i dols són molt difícils d’a-

frontar per a qualsevol persona, però més

encara per a un menor, ja que la seva perso-

nalitat encara no s’ha format i el repertori de

conductes per afrontar el problemes és

menor.

La resposta d’estrès és una reacció automà-

tica i natural de l’organisme davant situa-

cions que avaluam com a amenaçadores o

desafiadores. És, doncs, un procés d’interac-

ció entre les demandes de l’entorn i la per-

cepció que tenim de poder-les afrontar amb

les nostres capacitats. Aquest tipus de res-

posta és necessària per poder-se adaptar als

canvis continus que es produeixen en el

medi. El problema es produeix quan aquesta

situació d’estrès es fa més intensa i duradora

en el temps, que és quan pot afectar l’adap-

tació de la persona a les seves circumstàncies

de la vida diària (salut, estudis, feina, parella,

família...). El grau d’estrès que pot assolir el

menor immigrant en aquesta situació de

canvis i pèrdues tan significatives pot superar

les seves capacitats d’adaptació, tot i que fins

aquest moment no hagi tingut problemes

d’ajustament.

El dol és el procés de reorganització de la

personalitat d’un individu quan s’allunya

d’alguna persona o cosa, o la perd, a la qual

estava vinculat o que era significativa dins la

seva vida. Achotegui defineix set dols en la

migració: la família i els amics, la llengua, la

cultura, la terra, l’estatus social, el contacte

amb el grup de pertinència i els riscs per a la

integritat física.

La persona migrada s’enfronta a un senti-

ment de fracàs, de por i de soledat. Això

genera un problema crònic que no ha patit

mai fins que surt del seu país. Es tracta d’una

condició de vulnerabilitat dins la salut mental

que Achotegui denomina “síndrome de l’im-

migrant amb estrès crònic i múltiple” o “sín-

drome d’Ulisses”. No es tracta d’una malaltia

mental, ni amb aquest nom l’autor proposa

psiquiatritzar l’experiència d’un alt nombre

de persones migrades. Més bé al contrari, del

que es tracta és de conèixer la simptomatolo-

gia que presenten com a conseqüència

directa de la presència d’uns factors d’estrès

que són els que defineixen la síndrome:

• Soledat. Produeix un gran patiment en la

persona, especialment quan és difícil dur

la família o visitar-la.

• Fracàs del projecte migratori. Quan la

persona no pot accedir al mercat laboral

i obtenir els papers o hi accedeix en

forma d’explotació, apareixen molts sen-

timents de fracàs i desesperança.

• Lluita per la supervivència. Molts viuen en

habitatges petits, en males condicions i

patint amuntegament. També estan mal

alimentats, tant pel que fa a la quantitat

com a la qualitat. Tenen dificultats per

reproduir el hàbits alimentaris del seu

país d’origen.

• Por. Tenen por de ser detinguts i expulsats

del país, por de ser rebutjats, de rebre

abusos, por de perills per la seva integri-

tat (viatges perillosos, feines perilloses,

màfies...). Com que molts d’aquests

immigrants tenen vivències d’estrès, es

reactiven les situacions de por patides

anteriorment (per exemple, por de l’ai-

gua si han vingut amb pastera).

La presència d’aquests factors d’estrès és més

o menys rellevant en l’aparició del conjunt

de símptomes, segons:

• El nombre de factors d’estrès que es

donen en un cas concret. Els factors es

potencien entre si.

• El temps en què es manté aquesta situa-

ció d’estrès és acumulatiu.

• La intensitat i la importància dels factors

d’estrès.
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7. Sovint troben dificultats en la seva

adaptació i integració, desconeixen el

medi en què es troben i la llengua del

territori.

8. Pateixen situacions de desarrelament i

soledat.

9. La família no és un element actiu en la

planificació de la marxa del menor, tot i

que sovint està d’acord amb la decisió.

10. Presenten una gran mobilitat geogrà-

fica tant dins Espanya, ja que es traslla-

den d’una comunitat autònoma a una

altra, com fins i tot dins la Unió

Europea. L’opció per un lloc determinat

depèn de la consecució dels objectius.

2. DEFINICIONS

Segons la descripció de l’Alt Comissionat de

les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR)

del 1997, els menors no acompanyats són:

Els infants i adolescents menors de 18

anys que es troben fora del seu país d’o-

rigen i estan separats d’ambdós pares o

de la persona que per llei o costum els

tengui a càrrec. Alguns d’aquests menors

estan totalment sols mentre que altres

conviuen amb altres familiars. Els menors

no acompanyats poden haver sol·licitat

asil per por de la persecució, de la manca

de protecció davant violacions de drets

humans, conflictes armats o greus distur-

bis al seu país d’origen. Alguns poden

haver estat víctimes de tràfic o altre tipus

d’explotació o poden haver viatjat a

Europa fugint de situacions de pobresa

severa. Molts d’aquests menors han vis-

cut experiències terribles i han sobrevis-

cut a circumstàncies d’extrema duresa.

Per a la Convenció sobre els Drets de l’Infant

és menor “tot ésser humà menor de divuit

anys d’edat, llevat que, en virtut de la llei

que li sigui aplicable, hagi assolit abans la

majoria d’edat” (article 1). 

Un factor que cal destacar d’aquests menors

estrangers no acompanyats és el desempara-

ment que pateixen. La Llei orgànica 1/1996,

de 15 de gener, de protecció jurídica del

menor, tracta de la desprotecció social del

menor per referir-se a totes les situacions

que perjudiquen el seu desenvolupament

personal o social.

A la definició legal de la situació de desem-

parament s’inclouen dos aspectes:

• Omissió o exercici inadequat per part

dels pares o tutors dels seus deures de

protecció.

• Que el resultat sigui que el menor no tengui

l’assistència moral i material necessària.

Per als menors estrangers declarats en situa-

ció de desemparament es deriven dues con-

seqüències:

• La tutela de l’Administració.

• La regularització de la seva situació legal

en Espanya.

Diferents denominacions que s’empren per

parlar d’aquets menors són: MINA (menors

immigrants no acompanyats), MEINA (menors

estrangers indocumentats no acompanyats) i

MMNA (menors migrants no acompanyats).

3. VULNERABILITAT
PSICOLÒGICA DELS MENORS
MIGRANTS

El procés de migració representa una gran

quantitat de canvis i de pèrdues personals

(allunyament de la família, de la llar, dels

amics i del país, canvi de situació laboral,

canvi d’entorn cultural i religiós). Moltes d’a-
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en la societat amb plenitud de drets, tal com

disposa la Convenció sobre els Drets de

l’Infant de 20 de novembre de 1989.

La Convenció constitueix el marc jurídic més

eficaç d’aplicació perquè obliga els estats

que l’han ratificada i, a més de recollir els

valors i els principis de texts internacionals

anteriors, assegura a la infància, tant en

l’àmbit nacional com en l’internacional, les

disposicions legals adients per fer efectius els

seus drets, sense discriminació per raó d’ori-

gen nacional o per irregularitat administra-

tiva. Per tant, el règim jurídic aplicable té un

abast general que ha de fer prevaler sempre

la realització efectiva de l’interès superior

del menor (nacional o estranger) que actual-

ment inspira l’actuació dels legisladors, dels

jutges i de les institucions públiques en totes

les accions i les resolucions que l’afecten.

4.1 Normativa aplicable

Aquesta protecció dels menors estrangers no

acompanyats es disposa en nombrosos texts

legals que cal esmentar, no només interna-

cionals, sinó també estatals i autonòmics,

que han anant recollint els principis i els

valors en benefici dels menors i que, bàsica-

ment, són els següents:

a) En l’àmbit internacional

• Declaració Universal dels Drets Humans

de 10 de desembre de 1948, Assemblea

General de Nacions Unides.

• Convenció sobre els Drets de l’Infant de

20 de novembre de 1989, Assemblea

General de Nacions Unides, ratificada per

Espanya el 30 de novembre de 1990.

• Conveni sobre competència de les autori-

tats i la llei aplicable en matèria de pro-

tecció de menors, fet a la Haia el 5 d’oc-

tubre de 1961 i ratificat per Espanya el 29

d’abril de 1987.

• Directrius de l’Alt Comissionat de Nacions

Unides per als Refugiats (ACNUR) sobre

com tractar les sol·licituds d’asil de

menors no acompanyats, de febrer de

1997.

b) En l’àmbit comunitari

• Conveni europeu per a la protecció del

drets humans i de les llibertats fonamen-

tals, de 4 de novembre de 1950.

• Resolució A 3-0172/1992 del Parlament

Europeu per la qual s’aprova la Carta

Europea dels Drets de l’Infant.

• Directiva 94/33 CE sobre la protecció dels

joves en el treball.

• Recomanació 1286 del Consell d’Europa

sobre una estratègia europea per als

drets de l’infant, de 24 de gener de 1996.

• Resolució 97/C 221/03, de 30 de juny de

1997, del Consell d’Europa, sobre menors

no acompanyats nacionals de tercers paï-

sos. 

• Carta de Drets Fonamentals de la Unió

Europea, Niça, desembre de 2000.

• Tractat pel qual s’estableix una

Constitució per a Europa, de 29 d’octubre

de 2004.

c) En l’àmbit estatal

• Constitució espanyola, 27 de desembre de

1978.

• Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de

protecció jurídica del menor, de modifi-

cació parcial del Codi civil i de la Llei

d’enjudiciament civil.

• Disposicions del Codi civil referents a la

situació de desemparament (article 172).

• Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener,

reguladora de la responsabilitat penal

dels menors. 

• Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre

drets i llibertats dels estrangers a Espanya

i la seva integració social, modificada per
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• La percepció de no controlar els factors

d’estrès.

• La manca de suport social.

• Presència d’altres factors d’estrès propis

de la migració: canvi de llengua, de cul-

tura, d’ambient, de família, d’amistats,

de terra... Són factors d’estrès de gran

importància, però que han quedat rele-

gats a un segon pla per la importància

dels factors d’estrès límits.

• Aparició de problemes de salut. Aquí es

quan comença un vertader cicle viciós del

qual és difícil sortir.

Les manifestacions més comunes d’aquesta

condició de vulnerabilitat i que cal no con-

fondre amb trastorns psiquiàtrics (trastorn

depressiu, trastorn d’ansietat, trastorn adap-

tatiu, psicosi), ja que l’aplicació d’un tracta-

ment incorrecte donaria lloc a una altra font

important d’estrès, són:

• Simptomatologia depressiva: tristesa (fra-

càs, indefensió), plors, sentiments de

culpa. Les idees de mort i els intents auto-

lítics són més freqüents en menors no

acompanyats a causa de la seva impulsivi-

tat i dels moments de gran desesperació

que viuen. Així i tot, generalment mante-

nen un bon nivell d’activitat amb unes

intenses ganes de lluitar per sortir enda-

vant i una autoestima adequada.

• Simptomatologia d’ansietat: tensió, nervio-

sisme, preocupacions, insomni. La irritabili-

tat és més freqüent en els adolescents,

sobretot dins l’entorn de bandes juvenils.

• Simptomatologia somàtica: cefalees,

fatiga, contractures musculars, mal d’es-

quena, mal a les articulacions, molèsties

abdominals i toràciques.

• Simptomatologia confusional: problemes

de memòria, atenció, desorientació espa-

cial, desorientació temporal.

• Simptomatologia de tipus paranoide: sen-

sació de ser perseguit, vigilat, controlat.

Moltes vegades aquests símptomes són inter-

pretats per la persona migrada com a fets de

màgia o bruixeria, com a càstigs per conduc-

tes del passat.

El patiment d’aquests símptomes és una con-

dició de vulnerabilitat per a l’aparició poste-

rior de trastorns de salut mental. És cabdal

l’actuació dels serveis socials i dels de protec-

ció de menors davant els factors d’estrès que

generen aquesta “síndrome”, per tal d’evi-

tar-ne la cronificació i l’evolució cap a tras-

torns de salut mental més greus. El tracta-

ment d’aquesta situació és de caire preventiu

i hi han de participar diferents agents socials

(treballadors socials, educadors, pediatres,

metges de família, psicòlegs, psiquiatres) i

institucions.

4. MARC JURÍDIC

La Constitució espanyola recull en l’article

39.4 que “els infants gaudiran de la protec-

ció prevista en els acords internacionals que

vetlen pels seus drets” i, per tant, la persona

estrangera menor d’edat no acompanyada

té dret que se li respectin els drets i la digni-

tat que li són inherents, entre els quals des-

taquen els drets fonamentals i les llibertats

públiques. Drets i llibertats que s’han d’inter-

pretar d’acord amb la Declaració Universal

dels Drets Humans i els tractats i acords inter-

nacionals que l’afectin (article 10 de la

Constitució espanyola), especialment i per la

matèria de què tractam, els referits a les per-

sones menors d’edat.

Cal esmentar que aquesta regulació interna-

cional ha avançat des que el menor era prin-

cipalment considerat subjecte d’una assistèn-

cia material fins que se l’ha reconegut com a

subjecte actiu de drets que contribueixen a

la seva formació i al seu desenvolupament

integral com a persona que ha de participar
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b) Règim jurídic d’estrangeria del menor d’e-

dat estranger no acompanyat

Pel que fa a la condició de menor estranger,

es preveu un tractament jurídic que inclou el

règim general d’estrangeria, l’específic dels

comunitaris o el d’asil i refugi. 

El règim jurídic general d’estrangeria es dis-

posa a la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener,

que no només regula els drets i les llibertats

dels estrangers, sinó que també en garanteix

i en promou la integració social a Espanya.

L’article 35 de la Llei regula de manera con-

creta la situació jurídica dels menors 

estrangers en situació de desemparament i

estableix l’obligació d’atendre’ls i documen-

tar-los per part de les autoritats competents,

de conformitat amb les disposicions establer-

tes en el Reglament d’aplicació de la llei d’es-

trangeria. 

Pel que fa als menors que no puguin ser

documentats, és d’aplicació el Reial decret

865/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el

Reglament de reconeixement de l’estatut

d’apàtrida. I en el cas que la documentació

del menor acrediti que és estranger comuni-

tari o familiar de comunitari, s’aplica el Reial

decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre

entrada i permanència a Espanya de nacio-

nals d’estats membres de la Unió Europea i

d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai

Econòmic Europeu.

Així mateix, les persones menors d’edat

també poden sol·licitar asil, per la qual cosa

és aplicable la Llei 5/1984, de 25 de març,

reguladora del dret d’asil i de la condició de

refugiat, a més del seu Reglament, aprovat

pel Reial decret 203/1995, de 10 de febrer,

que en l’article 15.4 disposa que el tutor ha

de ser present i representar el menor durant

la tramitació de l’expedient d’asil.

4.3 Situació de desemparament dels
menors estrangers no acompanyats

Com ja hem dit abans, un factor destacable

dels menors estrangers és el desemparament

que pateixen, i d’acord amb aquesta situació

administrativa s’ha d’atendre els que arriben

al nostre territori de manera adequada,

sense incoar-se en cap cas un expedient san-

cionador per qualsevol dels motius establerts

a la legislació d’estrangeria i, en particular,

sense que siguin objecte d’una mesura d’ex-

pulsió o d’internament cautelar.

En aquesta situació, no és necessari que l’en-

titat pública competent en matèria de pro-

tecció de menors (consells insulars) hagi dic-

tat formalment la resolució per la qual se

n’aprecia el desemparament i n’assumeix la

tutela per atendre’l de forma immediata, ja

que en realitat aquesta es produeix tot d’una

que es constata la desprotecció, de tal

manera que un menor estranger només pot

ser retornat al seu país d’origen sota uns

requisits que li garanteixin protecció i segu-

retat, com veurem més endavant. Per motius

idèntics, quan es documenta amb el permís

de residència la legalitat de la situació del

menor, els efectes d’aquesta es retrotreuen

al moment en què el menor hagi estat posat

a disposició dels serveis de protecció de

menors, cosa que té lloc, com diem, en el

moment en què es té coneixement de la

situació de desprotecció.

En les intervencions dels casos de menors

estrangers no acompanyats que arriben al

nostre territori resulta imprescindible deter-

minar-ne l’edat per garantir el seu dret a ser

protegits, i el procediment que s’ha de seguir

es disposa en l’article 35 de la Llei orgànica

4/2000 i es desplega en l’article 92 del seu

Reglament, aprovat pel Reial decret

2393/2004.
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la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desem-

bre, i per la Llei 14/2003, de 20 de novem-

bre.

• Llei 62/2003, de 30 de desembre, de

mesures fiscals, administratives i de l’or-

dre social.

• Llei 5/1984, de 26 de març, reguladora

del dret de l’asil i de la condició de refu-

giat, modificada per la Llei 9/1994, de 19

de maig.

• Reial decret 203/1995, de 10 de febrer,

pel qual s’aprova el Reglament d’aplica-

ció de la Llei 5/1984.

• Reial decret 865/2001, de 20 de juliol, pel

qual s’aprova el Reglament de reconeixe-

ment de l’estatut d’apàtrida.

• Reial decret 178/2003, de 14 de febrer,

sobre l’entrada i permanència a Espanya

de nacionals d’estats membres de la Unió

Europea i d’altres estats part en l’Acord

sobre l’Espai Econòmic Europeu.

• Reial decret 2393/2004, de 30 de desem-

bre, pel qual s’aprova el Reglament d’e-

xecució de la Llei orgànica 4/2000.

• Instrucció 2/2001, de 28 de juny, de la

Fiscalia General de l’Estat sobre la inter-

pretació de l’article 35 de la Llei orgànica

4/2000.

• Instrucció 6/2004, de 26 de novembre, de

la Fiscalia General de l’Estat sobre tracta-

ment jurídic dels menors estrangers

immigrants no acompanyats.

• Circular 2/2006, de 27 de juliol, de la

Fiscalia General de l’Estat sobre diversos

aspectes relatius al règim dels estrangers

a Espanya.

d) En l’àmbit autonòmic de les Illes Balears

• Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de

reforma de l’Estatut d’autonomia de les

Illes Balears.

• Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral

de l’atenció i dels drets de la infància i

l’adolescència de les Illes Balears.

• Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual

es crea l’Oficina de Defensa dels Drets del

Menor a la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears.

4.2 Règim jurídic aplicable

Atès aquest marc legislatiu, el menor estran-

ger no acompanyat es troba afectat per dos

tipus de normes ben diferenciades. Per una

part, l’aplicació del règim de protecció social

i jurídica relativa a la minoria d’edat i, per

l’altra, el règim jurídic d’estrangeria. 

a) Règim de protecció social i jurídica del

menor d’edat estranger no acompanyat

Respecte a l’àmbit de protecció de la infàn-

cia, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener,

de protecció jurídica del menor, de modifica-

ció parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudi-

ciament civil, ha representat un avenç impor-

tant perquè estableix unes pautes d’actuació

que fan presidir el desplegament normatiu

en la matèria i la intervenció de les adminis-

tracions públiques. Aquesta Llei no només

reconeix uns drets, sinó que també regula els

principis d’actuació en situacions de despro-

tecció social, que vincula els poders públics,

les institucions relacionades amb els menors,

els progenitors i familiars i la ciutadania en

general.

En l’àmbit autonòmic, la Llei 17/2006, de 13

de novembre, integral de l’atenció i dels

drets de la infància i l’adolescència de les

Illes Balears, recull el conjunt de drets reco-

neguts en altres instruments, de caràcter

internacional i estatal, als infants i adoles-

cents, i estableix els principis que han de

regir l’actuació les administracions públiques

de les Illes Balears en matèria de promoció i

protecció dels drets de les persones menors

d’edat, guiades per l’interès superior del

menor.
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permís davant la Delegació del Govern

com a responsable de la concessió de l’au-

torització.

L’Administració general de l’Estat, d’acord

amb el principi de reagrupació familiar del

menor, després d’haver-lo escoltat i amb

l’informe previ de l’entitat pública de pro-

tecció de menors, ha de resoldre el que

sigui procedent sobre el retorn al seu país

d’origen o al país on es trobin els seus fami-

liars o, si no, sobre la seva permanència a

Espanya mitjançant un procediment que

inicia d’ofici la Delegació del Govern, atesa

la seva competència en matèria d’immigra-

ció, emigració i estrangeria (article 149.1.2

de la Constitució). No obstant això, els ser-

veis de protecció de menors dels consells

insulars, per raó de la seva pròpia compe-

tència, han d’informar-ne prèviament l’au-

toritat governativa, la qual té l’obligació de

posar en coneixement del ministeri fiscal

totes les actuacions dutes a terme en el pro-

cediment de repatriació del menor. 

En els casos de menors estrangers indocu-

mentats i detinguts per una presumpta

comissió d’una infracció delictiva, la repa-

triació queda condicionada a l’autorització

judicial, atès que la sortida del menor

estranger implica una renúncia a l’exercici a

Espanya de l’ius puniendi, que únicament

pot valorar i, si escau, autoritzar l’òrgan

judicial, que d’acord amb la Llei orgànica

5/2000, és el titular del jutjat de menors

competent, no l’autoritat governativa. En

qualsevol cas, en l’expedient ha de constar

la comunicació al ministeri fiscal.

Una vegada que hagin transcorregut nou

mesos des que el menor s’hagi posat a dis-

posició dels serveis competents de protecció

de menors, a instància d’aquesta entitat

pública i una vegada que s’hagi intentat la

repatriació amb la seva família o al país d’o-

rigen, si aquesta no ha estat possible, se li

concedeix el permís de residència, els efec-

tes del qual es retrotreuen al moment en

què el menor hagi estat posat a disposició

dels serveis de protecció de menors. Així

mateix, els menors estrangers tutelats

poden adquirir la nacionalitat espanyola

transcorreguts dos anys de tutela i un altre

posterior de residència legal sense disconti-

nuïtat en el temps.

Pel que fa a les persones menors d’edat

refugiades, el document d’ACNUR sobre les

polítiques i els procediments en el tracta-

ment amb menors no acompanyats sol·lici-

tants d’asil recomana que la recerca dels

pares o familiars comenci al més aviat possi-

ble i que per això es requereixin, si cal, els

serveis de la Creu Roja, la Mitja Lluna Roja i

el Comitè Internacional de la Creu Roja.

Finalment, esmentar que en les actuacions

d’aquests procediments, s’ha d’orientar la

intervenció d’acord amb el principi de rea-

grupació familiar i, especialment, amb el de

l’interès superior del menor. Així, la repa-

triació només pot fer-se efectiva una

vegada localitzada la família del menor o, si

s’escau, els serveis de protecció de menors

del seu país d’origen, tot verificant que no

hi ha cap risc o perill per a la integritat del

menor, ni de la seva persecució o la dels

seus familiars.

5. ELS DRETS

La persona menor d’edat és subjecte de drets i

no únicament de protecció, de tal manera que

no tan sols s’han de tenir en compte les cir-

cumstàncies exteriors de les persones menors

d’edat, sinó també la seva personalitat i madu-

resa, per promocionar i procurar el desenvolu-

pament adequat de la seva personalitat. 
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En aquest procediment intervenen diverses

administracions –l’estatal, l’autonòmica, la

insular i la local– i també el ministeri fiscal,

que té per missió vetlar pel respecte dels

interessos i els drets del menor durant tot el

procés de protecció administrativa. Això fa

que sigui necessari assolir una bona col·labo-

ració, coordinació i eficàcia per garantir els

drets dels menors. Per aquest motiu se

segueix el Protocol de menors estrangers no

acompanyats, segons l’acord adoptat el 14 de

novembre de 2005 pel grup de treball sobre

intervenció amb menors estrangers a Espanya

i la seva integració social de l’Observatori de la

Infància, òrgan adscrit al Ministeri de Treball i

Assumptes Socials (actualment adscrit al

Ministeri d’Educació, Política Social i Esport).

D’acord amb els preceptes esmentats, en els

casos en què els cossos i les forces de segu-

retat localitzin una persona estrangera

indocumentada, respecte de la qual no

pugui establir-se amb exactitud si és major

o menor d’edat, ho posaran en coneixe-

ment del ministeri fiscal per determinar-ne

la identitat i l’edat i comprovar-ne les cir-

cumstàncies personals i familiars.

Per determinar l’edat del menor hi han de

col·laborar les institucions sanitàries corres-

ponents que, amb caràcter prioritari, han

de fer les proves necessàries, i si durant el

procediment el menor necessita atenció

immediata, les forces i els cossos de segure-

tat l’han de sol·licitar als serveis competents

de protecció de menors.

El mètode que s’utilitza per determinar l’e-

dat consisteix en unes proves osteomètri-

ques amb radiografies de la mà i el canell.

No obstant això i atès que aquestes proves

mèdiques no permeten establir-la amb pre-

cisió, l’edat s’indica per aproximació i es

presumeix que és la inferior de la forquilla

que els serveis mèdics assenyalin.

Així mateix, els cossos i les forces de segure-

tat de l’Estat han d’adoptar les mesures tèc-

niques necessàries per identificar els

menors estrangers indocumentats amb la

finalitat de conèixer les possibles referèn-

cies que sobre ells hi pugui haver en alguna

institució pública nacional o estrangera

encarregada de la seva protecció, i aquestes

dades no es poden utilitzar per a cap altra

finalitat. Per a això, disposen del Registre

de Menors Estrangers no Acompanyats.

Una vegada determinada l’edat, si es tracta

d’un menor, el ministeri fiscal l’ha de posar

a disposició de l’entitat pública competent

en matèria de protecció de menors. Si el

menor es troba sol al nostre territori, privat

d’assistència moral o material d’una per-

sona adulta que en sigui responsable, l’enti-

tat pública n’ha de declarar el desempara-

ment mitjançant una resolució

administrativa, tal com estableixen l’article

172.1 del Codi civil, la Llei orgànica 1/996 i

la Llei 17/2006.

Cal esmentar també la Llei orgànica 5/2000,

norma que recull els principis relatius a la

protecció de la infància i les modificacions

que s’havien produït en matèria de compe-

tència i procediment dels jutjats de menors

i en el Codi penal, per als casos dels menors

estrangers no acompanyats i indocumentats

que siguin detinguts per haver participat en

alguna infracció delictiva. Cal posar-los a

disposició del jutge d’instrucció per esbri-

nar-ne l’edat. Una vegada determinada la

minoria d’edat, s’han de proporcionar les

mesures de protecció i assistència previstes

i, en qualsevol cas, s’han d’aplicar les nor-

mes de la Llei orgànica 5/2000.

La normativa considera regular a tots els

efectes la residència dels menors que

siguin tutelats per l’Administració pública,

la qual ha de presentar la sol·licitud del
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la Llei orgànica de protecció jurídica del

menor i en article 17 de la Llei orgànica de

responsabilitat penal dels menors.

c) Dret a la defensa i al respecte a les garan-

ties jurídiques en els procediments en els

quals siguin part

Les persones menors d’edat tenen dret a la

defensa amb els mitjans prevists en l’ordena-

ment jurídic i en tots els procediments, tant

administratius com judicials. El poden exercir

per si mateixos, mitjançant representants

legals, el ministeri fiscal o el defensor judi-

cial, segons els casos. També tenen dret a les

garanties establertes en els casos de deten-

cions policials. La detenció ha de fer-se de la

manera que menys els perjudiqui i s’ha de

notificar a les autoritats consulars quan resi-

deixi fora d’Espanya o quan ho demanin el

menor o els seus representants legals. 

Es recull en l’article 12 de la Convenció sobre

els Drets de l’Infant, en l’article 9 de la Llei

orgànica de protecció jurídica del menor i

l’article 17 de la Llei orgànica de responsabi-

litat penal dels menors.

d) Dret a ser informats dels seus drets i de

les circumstàncies que els afecten

Les persones menors d’edat tenen dret a

ser informades dels seus drets, verbalment

o per escrit, en un idioma que entenguin i

amb un llenguatge clar i senzill, adaptat al

seu nivell i capacitats d’enteniment i, si

s’escau, a les seves necessitats educatives

especials. A més, han de poder accedir a la

informació sobre el seu procediment i a

altres qüestions del seu interès. Si han

estat objecte d’una detenció tenen dret

que els informin dels fets que se’ls impu-

ten, de les raons de la seva detenció i dels

drets que els assisteixen, tot en presència

de l’advocat i de les persones que en

tenen encomanada la guarda o tutela i, si

s’escau, del ministeri fiscal. 

En el cas que el menor sigui ingressat a

un centre dels que estableix Llei orgànica

de responsabilitat penal dels menors, ja

sigui per complir una mesura imposada

pel jutge en una sentència o ja sigui amb

caràcter cautelar durant el procediment i

en el moment de l’ingrés al centre, se li

ha de facilitar, en un idioma que enten-

gui, informació escrita sobre els seus

drets i obligacions, el règim d’interna-

ment en què es troba, les qüestions d’or-

ganització general, les normes de funcio-

nament del centre, les normes

disciplinàries i els mitjans per formular

queixes o recursos; si tenen dificultats per

comprendre aquesta informació escrita,

se’ls l’ha de transmetre per qualsevol

altre mitjà adequat.

Es recull en l’article 17 de la Convenció

sobre els Drets de l’Infant i en els articles

17 i 58.1 de la Llei orgànica de responsa-

bilitat penal dels menors.

e) Dret a ser protegits contra qualsevol acció

o omissió que pugui perjudicar-los

La protecció del menor és una obligació

legal que correspon especialment als

poders públics, que són els que han de

garantir l’exercici dels seus drets. Les

accions que desenvolupen els poders

públics no poden en cap cas perjudicar-

los, per la qual cosa no poden ser objecte

de sancions o mesures, com ara l’interna-

ment previst amb relació a l’incompli-

ment de la normativa d’estrangeria. 

Es recull en els articles 9 i 20 de la

Convenció sobre els Drets de l’Infant i en

els articles 11 i 12 de la Llei orgànica de

protecció jurídica dels menors.
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5.1 Drets específics dels menors
estrangers no acompanyats (drets
de prestacions socials)

a) Dret a l’educació

Les persones menors de divuit anys,

independentment de la seva situació

jurídica, tenen dret a una educació

bàsica, gratuïta i obligatòria i a l’accés

públic al sistema de beques i ajudes. Si

estan empadronats tenen dret a l’educa-

ció postobligatòria i a l’obtenció de la

titulació corresponent. És important

subratllar que el dret a l’educació conté

l’obligació dels pares, guardadors i

tutors d’escolaritzar les persones menors

d’edat. 

Es recull en l’article 28 de la Convenció

sobre els Drets de l’Infant, en l’article

10.3 de la Llei orgànica de protecció jurí-

dica del menor i en l’article 9 de la Llei

orgànica sobre drets i llibertats dels

estrangers a Espanya.

b) Dret a la protecció i promoció de la salut

L’article 24.1 de la Convenció sobre els

Drets de l’Infant estableix el dret que

gaudeixin del més alt nivell possible de

salut i a accedir als serveis pel tractament

de malalties i de rehabilitació. L’apartat 2

insisteix que els estats han d’assegurar la

prestació de l’assistència mèdica i l’aten-

ció sanitària que siguin necessàries a tots

els infants.

L’article 12.3 de la Llei orgànica sobre

drets i llibertats dels estrangers a Espanya

recull que els estrangers menors de divuit

anys que es troben a Espanya tenen dret

a l’assistència sanitària en les mateixes

condicions que els espanyols.

c) Dret a beneficiar-se de qualsevol altre ser-

vei públic que els ofereixi l’Estat (adminis-

tracions públiques)

Es recull en l’article 10.3 de Llei orgànica

de protecció jurídica del menor, que dis-

posa que els menors estrangers que es

trobin en situació de risc sota la tutela o

guarda de l’Administració pública com-

petent, encara que no resideixin legal-

ment a Espanya, tenen dret als serveis

públics.

5.2 Drets generals dels menors
estrangers no acompanyats

a) Dret a preservar la seva identitat i a la

nacionalitat

Aquest dret implica no només el dret a

tenir un nom, una nacionalitat i a conèi-

xer la seva procedència, sinó que obliga

els estats a utilitzar tots el mitjans que

estiguin al seu abast perquè la persona

menor d’edat no perdi aquesta identitat.

Els menors tenen dret a mantenir contac-

tes amb la seva cultura, religió i idioma.

Es recull en els articles 7, 8 i 30 de la

Convenció sobre els Drets de l’Infant. 

b) Dret a ser escoltats

Les persones menors d’edat tenen dret a

ser escoltades i que la seva opinió es ten-

gui en compte quan tenguin suficient

seny. Les limitacions al dret provinents

del desenvolupament evolutiu dels

menors s’han d’interpretar de manera

restrictiva i s’han de pal·liar recorrent a

procediments i a instruments d’interpre-

tació més adequats a l’edat de la per-

sona.

Es recull en l’article 12 de la Convenció

sobre els Drets de l’Infant, en l’article 9 de
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seu país d’origen s’ha de fer amb totes les

garanties socials i jurídiques que hi ha a l’a-

bast dels poders públics.

En darrer lloc, és necessari dur a terme un

acolliment digne que afavoreixi la integració

dels menors i treballar en la millora de la

situació general dels infants i els joves, tant

en el sistema de protecció i educació com en

el sistema laboral. Cal invertir en polítiques

preventives no agressives i no impositives

alhora que es respecten els drets dels menors

migrats. 
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f) Dret a tenir documentació que els auto-

ritzi a residir a l’Estat

Els menors estrangers que estan tutelats

per una administració tenen dret a l’au-

torització de residència. Aquest dret es

deriva de l’anterior, que obliga els estats

a protegir les persones menors d’edat, i

en cap cas a perjudicar-los 

Es recull en l’article 10.4 de la Llei orgà-

nica de protecció jurídica del menor i en

l’article 35.4 de la Llei orgànica sobre

drets i llibertats dels estrangers a

Espanya.

g) Dret que les mesures que els afecten ten-

guin un caràcter educatiu

Les mesures que s’adopten amb relació a

menors, tant en situació de desprotecció

com en matèria de responsabilitat penal,

han de tenir caràcter educatiu. 

Es recull en l’article 2 de la Llei orgànica

de protecció jurídica del menor i en els

articles 7, 54.3 i 56 de la Llei orgànica de

responsabilitat penal dels menors.

6. CONSIDERACIONS FINALS

La migració dels menors sembla que no res-

pon només a problemes econòmics greus en

el país d’origen. En la conducta migratòria

pareix que hi intervé una raó psicològica

fonamentada sobre una sobrevaloració de

l’emigració com a únic horitzó personal de

vida. Cal remarcar la importància de la inter-

venció preventiva dels serveis socials i dels de

protecció de menors per reconèixer i valorar

els factors d’estrès psicosocials que han d’a-

frontar i intervenir-hi. Aquests factors d’es-

très es veuen potenciats per la manca d’o-

portunitats d’aprenentatge d’habilitats

d’afrontament i la immaduresa de la seva

personalitat, que encara està en procés de

formació.

Cal considerar la immigració un fenomen

social natural que sempre ha existit, un feno-

men que s’ha d’afrontar amb criteris flexi-

bles i generosos, però sobretot respectuosos

amb els drets humans i evitar considerar-lo

una amenaça o un problema.

El dret internacional de drets humans ha

avançat en les disposicions que garanteixen

els drets de les persones menors d’edat

estrangeres no acompanyades.

Les observacions finals del Comitè dels Drets

de l’Infant (24 d’octubre de 1994) recomana-

ren al Govern espanyol que adoptàs totes les

mesures necessàries per garantir als infants i

als adolescents refugiats, als que sol·liciten

asil i als no acompanyats el gaudi dels drets

reconeguts a la Convenció sobre els Drets de

l’Infant.

Espanya ha regulat el dret d’estrangeria i la

protecció jurídica del menor, matèries inelu-

diblement relacionades en el cas dels menors

estrangers no acompanyats i que, en qualse-

vol cas, han de ser interpretades d’acord amb

el principi de l’interès superior del menor, i

és imprescindible complir les lleis i els conve-

nis tant internacionals com nacionals.

Els menors migrants han de ser considerats

persones subjectes de drets i també menors

desemparats necessitats de protecció, i les

actuacions de les distintes administracions

públiques –estatal, autonòmica, insular i

local– han d’estar presidides pels principis de

col·laboració, coordinació i eficàcia, precisa-

ment com a garantia per complir-les.

De la mateixa manera, la repatriació o retorn

dels menors estrangers no acompanyats al

monogràfic immigració66 REVISTA D’AFERS SOCIALS
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