
Moción Cidade libre de CIE 

 

A presente moción responde á vontade de xerar mecanismos municipais de 

cumprimento do principio de igualdade e de non discriminación entre todas as persoas 

que viven e residen no Estado español. Entendemos que os concellos e entes locais 

son, para principios de proximidade e subsidiariedade, as institucións co potencial de 

garantir estes principios. Así, as cidades e vilas convértense en espazos políticos de 

proximidade entre os cidadáns/ás e as institucións que permiten o desenvolvemento 

da democracia e a igualdade de dereitos. 

 

Na liña de garantir a igualdade e a non discriminación entre as persoas que residen no 

Estado español, a lexislación española prohibe claramente a discriminación. 

Concretamente, no artigo 14 da Constitución garántese a igualdade ante a Lei, sen 

que poida darse ningunha discriminación por razón de "nacemento, raza, sexo, 

relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social". 

Tamén na mesma Constitución, no seu artigo 13.1, esténdese a igualdade a todas as 

persoas estranxeiras e concrétase a vixencia dos instrumentos de dereitos humanos, e 

o cumprimento obrigatorio dos tratados internacionais e rexionais ratificados polo 

Estado español 

 

Entendendo os concellos como a institución máis próxima á cidadanía, é necesario que 

se sitúen no caso de que haxa prácticas ou lexislacións que vulneren dereitos 

protexidos polo dereito internacional dos dereitos humanos. 

 

No conxunto da Unión Europea, unha das actuacións que viola de forma máis directa o 

principio de igualdade e de non discriminación é a actuación policial baseada nos perfís 

raciais. A Comisión Europea contra o Racismo e a Intolerancia do Consello de Europa 

(ECRI polas súas siglas en inglés) definiu a realización de redadas por perfís raciais 

como "o uso por parte da policía, sen xustificación obxectiva ou razoable, de criterios 

como a raza, a cor, a lingua, a relixión, a nacionalidade ou a orixe nacional ou étnica 

para actividades de control, vixilancia ou investigación".  

 

Son estas redadas no espazo público, ou nas redes de transporte, unha das portas de 

entrada das persoas en situación irregular nos Centros de Internamento de 

Estranxeiros (CIE). Estes espazos son, en si mesmos, espazos de vulneración de 

dereitos humanos, na medida na que privan de liberdade a persoas que están en 

situación irregular (só unha falta administrativa) ou a persoas ás que se lles computan 

penas de prisión, sufrindo a chamada dobre discriminación (condena polo delito que 

cometeron e condena por estar nunha situación de irregularidade administrativa). 

 



A privación de liberdade por estancia irregular en CIE confronta co dereito á liberdade 

e á seguridade persoais proclamados no art. 3 da Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos e o art. 9 do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos. En concreto, a 

detención en CIE foi denunciada por tratarse dunha medida lexislativa 

desproporcionada e incompatible co art.5 da Convención Internacional sobre a 

Eliminación de todas as Formas de Discriminación Racial. Con todo, en España a 

constitucionalidade do internamento foi avalada polo Tribunal Constitucional, pero 

condicionada a unha serie de requisitos de excepcionalidade, control xurisdicional e 

suposto carácter non penitenciario dos centros, que non se corresponden á realidade. 

 

Neste sentido, os CIE, separadamente de ser espazos que vulneran dereitos humanos 

básicos, son dispositivos que non cumpren a función para a que foron creados (o 

internamento como medida cautelar para asegurar a deportación), xa que menos da 

metade das internas e internos que pasan polos CIE españois son deportados. Así, os 

CIE deveñen mecanismos de chantaxe, ferramentas de presión e manipulación para a 

poboación migrante, que sofre a ameaza permanente do internamento na súa vida 

cotiá. 

En terceiro lugar, cabo destacar que, na actualidade, a maior parte das deportacións 

estanse levando a cabo sen respectar o dereito fundamental á tutela xudicial efectiva 

(art 25 CE) debido a que o corpo de Policía Nacional está levando a cabo deportacións 

exprés nas que os cidadáns e cidadás son detidos e devoltos ao seu país no marco das 

72 horas dunha detención, sen que se avise na maior parte dos casos ao seu 

representante legal e sen que poida realizarse unha revisión xurisdicional da orde de 

expulsión, a cal pode estar vixente desde hai varios anos, incluso completamente 

desactualizada. 

 

Dita práctica de deportacións exprés prodúcese cunha maior intensidade cando o 

Ministerio de Interior ou a axencia europea Frontex teñen previsto fletar un avión ad 

hoc de deportación a un país determinado. A contratación de devanditos voos 

colectivos de deportación vulnera a prohibición de realizar deportacións colectivas 

presente no Convenio Europeo de Dereitos Humanos, ademais de fomentar os controis 

policiais baixo criterios de perfil racial e as deportacións sen garantías. 

 

Os antecedentes descritos recomendan a redacción da presente moción e a aprobación 

dos seguintes acordos por parte do Pleno municipal: 

 

ACORDOS 

 

(Previo) 

Manifestar o compromiso do Concello en traballar pola erradicación do racismo na 

cidade e a igualdade de dereitos e oportunidades para todos e todas os seus cidadáns 



e cidadás. 

 

Primeiro.- Manifestar o compromiso de emprender medidas municipais en base á 

legalidade e competencias existentes e os efectos que sinala esta moción, co 

obxectivo de garantir que ningunha persoa será identificada e detida por cuestións 

raciais e privada de liberdade polo feito de atoparse en situación administrativa 

irregular. En base a iso, comunicarase aos diferentes corpos policiais que actúan na 

cidade, de forma escrita e mediante os organismos de coordinación existentes, a 

oposición deste Concello á identificación baseada en perfil racial, a detención e 

traslado aos CIE de ningún veciño ou veciña do municipio. 

 

Segundo.- Nos convenios coas empresas adxudicatarias para o transporte público 

incluirase a garantía do dereito á mobilidade de todas as persoas mediante un uso das 

redes de transporte público que non se vexa perturbado por identificacións raciais. 

Neste sentido, que inste expresamente ao persoal contratado para o desenvolvemento 

dos servizos de transporte a non realizar identificacións baseadas en perfil racial así 

como, no caso das persoas sen documentación conforme a súa situación 

administrativa regularizada, non dar aviso aos corpos policiais. 

 

Terceiro.- Instar ao Goberno do Estado español a que se inicie un proceso que leve ao 

peche dos Centros de Internamiento de Estranxeiros.  

Cuarto.- Instar ao Goberno a que cesen as deportacións exprés, mediante as cales a 

policía deporta a veciños e veciñas do municipio baixo un réxime de detención de 72 

horas, sen previo aviso e sen que medie ningún tipo de asistencia letrada. 

 

Quinto.- Instar ao Ministerio de Interior para que derrogue, por vulnerar os dereitos 

fundamentais de veciños e veciñas do municipio, o Protocolo de Deportación da Policía 

Nacional de 2007 que permite, entre outras medidas vulneradoras de dereitos, a 

sedación forzosa, atar con correas ás persoas que van ser deportadas, así como ser 

inmobilizadas cunha camisa de forza. 

 

Sexto.- Instar ao Ministerio de Interior para que non se realicen deportacións en voos 

colectivos nos que se constatou un gran número de situacións de vulneración de 

dereitos, tanto no procedemento que leva encher os mesmos así como nos propios 

voos. 
 


