
DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  SOBRE  LA  SOLIDARITAT  AMB  LES  PERSONES 

IMMIGRANTS 

L'Ajuntament  de  València  ha  desenrotllat  durant  els  últims  anys,  de  la  mateixa 

manera que una gran majoria d'ajuntaments, un important esforç per a promoure la plena 

integració social dels veïns d'origen estranger que viuen al nostre municipi amb l'objectiu 

de millorar la convivència social. Estos esforços, a més, han anat de la mà d'una important 

implicació  ciutadana a  través d'entitats  socials,  associacions  de veïns  i,  també,  de la 

solidaritat i el suport de ciutadans particulars.

Durant  estos  dies  s'ha  generat  una  certa  alarma  entre  la  població  en  situació 

irregular, així com en les persones i entitats socials que mantenen qualsevol vincle amb 

estes, després de conéixer que l'Avantprojecte de Reforma del Codi Penal presentat pel 

ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, proposa una nova redacció de l'article 318.bis 

en la qual  es confonen,  de manera que poden induir  a error  o a interpretacions molt  

preocupants, comportaments delictius, com el tràfic de persones, amb actuacions com el 

suport  i  l'ajuda  a  persones  immigrants  en  situació  irregular  fonamentada  en  raons 

humanitàries, solidàries o ètiques. La majoria dels mitjans de comunicació s'han fet ressò 

de la notícia amb titulars com ara "Ajudar a immigrants irregulars podria ser penat amb la  

presó".

Així,  s'arreplega en este text –en l'article 318 bis– una pena de multa de tres a 

dotze mesos o presó de sis mesos a dos anys a qui ajude a transitar un estranger. La 

normativa també preveu penes semblants per a les persones que, amb ànim de lucre, 

ajuden els immigrants irregulars a "quedar-se" en territori comunitari.

No obstant això, la desafortunada redacció proposada de l'article 318.bis ha produït 

una gran incertesa en la societat, de manera que ha arribat a provocar que la ciutadania 

pense que poden ser penats els qui, per exemple, lloguen una habitació o dispensen un 

menú a les persones estrangeres en situació administrativa irregular. De fet, pareix que el 

mateix redactor de l'article, conscient de les enormes diferències entre els comportaments 

que  es  pretenen  regular,  tracta  com  a  mal  menor  de  salvaguardar  la  solidaritat  i  



l'hospitalitat amb les persones immigrants en situació irregular a l'assenyalar-hi que "el 

Ministeri Fiscal podrà abstindre's d'acusar per este delicte quan l'objectiu perseguit siga 

únicament prestar ajuda humanitària".

En este sentit,  pels motius anteriorment exposats,  el  Consell General del Poder 

Judicial,  en  el  seu  informe  preceptiu,  va  demanar  una  major  precisió  en  esta  nova 

regulació proposada.

D'altra  banda,  en  cas  d'aprovar-se  esta  reforma  en  els  termes  plantejats,  es 

vindrien avall  els importants esforços realitzats des de fa anys per les administracions 

municipals –dels quals l'Ajuntament de València pot ser un bon exemple– en pro de la 

convivència entre persones de distints orígens en l'àmbit  local.  També amb esta nova 

norma ens trobaríem que algunes de les accions i  activitats dutes a terme pel  nostre 

Ajuntament, des dels Servicis Socials i altres àrees, podrien ser constitutives de delicte, 

com per exemple, el fet de facilitar el trànsit d'una persona en situació irregular des de 

València a una altra ciutat espanyola per a acudir a l’encontre dels seus familiars.

Finalment, caldria recordar que qualsevol reforma del Codi Penal hauria de seguir 

el  principi  jurídic  d'intervenció  mínima,  la qual  cosa suposa que només les conductes 

realment greus i que atempten contra béns jurídics fonamentals han de ser objecte de 

protecció penal, per la qual cosa el text hauria de ser desposseït de qualsevol ambigüitat  

que penalitze la solidaritat amb les persones més desfavorides

Per tot el que s'ha exposat, l'Ajuntament de València vol:

 PRIMER: Manifestar el seu rebuig davant de qualsevol mesura que supose un 

obstacle a la solidaritat amb les persones immigrants i elevar este acord al Govern de la 

Nació. 

SEGON:  Coneixent  la  intenció  ja  manifestada  pel  ministre  de  Justícia  de  no 

condemnar l'ajuda humanitària o solidària a persones immigrants, sol·licitar al Govern de 

la Nació que el delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, previst en l'article 318 

bis de l'Avantprojecte de Reforma del Codi Penal, castigue exclusivament les conductes 

relacionades  amb  el  tràfic  il·lícit  de  persones  i  excloga  expressament  les  actuacions 

motivades per raons d'ajuda humanitària o solidària. 



TERCER: Continuar treballant en la línia desenrotllada per l'Ajuntament de València 

de promoció de convivència a la ciutat, amb independència de l'origen, la nacionalitat o la 

situació administrativa de les persones que viuen a la nostra ciutat. 

València, maig de 2013 

Ana Albert               Rosa Albert              Anaïs Menguzzato                 Consol Castillo


