Benvolguts companys i benvolgudes companyes,
La Comissió d’Estrangeria traslladà comunicació a la Comissaria del Lloc Fronterer de
l’Aeroport de El Prat de Barcelona en la qual es feia ressò de les diverses queixes formulades
per col∙legiats, en les quals ens indicaven la impossibilitat d’entrevistar‐se amb el seu client de
manera prèvia al tràmit d’audiència oral en els expedients de denegació d’entrada, conculcant
l’exercici del dret de defensa.
Igualment, es va aprofitar la comunicació per a insistir que l’article 26.2 de la Loex reconeix el
dret a l’assistència lletrada en aquests supòsits, essent efectiu el referit dret des del mateix
moment d’efectuar‐se el control en el lloc fronterer. Així mateix, es va indicar que entre les
comeses d'un lletrat en la seva assistència a un estranger en un supòsit de denegació
d'entrada es troben:
‐

Entrevistar‐se amb el passatger abans de la presa de manifestacions pel funcionari
policial i informar‐li dels motius pels que no s'ha permès la seva entrada en territori
espanyol.

‐

Prendre vista i instruir‐se de l'expedient iniciat.

‐

Estar present i assistir al ciutadà en l'entrevista que es realitzi per funcionari policial,
participant activament en la mateixa.

En aquest sentit, i en resposta a la nostra comunicació, se’ns ha traslladat des de la pròpia
Comissaria, el procediment seguit en les denegacions d’entrada, que es porten a la practica
en les referides dependències policials, i que a continuació us traslladem:
‐

“Una vegada que es persona en aquestes dependències el lletrat designat, (i l'intèrpret
si fos necessari), es dóna compliment al tràmit d'audiència, informant al passatger
novament dels fets motivadors de la seva denegació d'entrada, mitjançant lectura de
l'informe proposta del funcionari actuant, incoació de l'expedient administratiu de
denegació d'entrada, causa legal de la seva denegació d'entrada, els drets que li
assisteixen, i que l'efecte que pot comportar la resolució d'aquest expedient és el retorn
al país d'origen, al país del que és nacional o a un tercer país que accepti la seva
entrada.
L'esmentat informe és signat pel passatger juntament amb el lletrat i l'intèrpret. En tot
moment es posa a disposició del lletrat i del passatger els documents referits, a més de
fer‐li els aclariments que precisin, durant aquest acte, el lletrat i el passatger poden
parlar, preguntar, sol∙licitar que es faci algun tipus de gestió, etc…

‐

El següent pas és la presentació d'al∙legacions per part del passatger, en les quals el
lletrat li assessora en tot moment i després aquest últim pot manifestar el que desitgi.

‐

Una vegada acabades aquestes al∙legacions, el Cap de Servei del Lloc Fronterer resol
sobre la base de tot l'expedient la denegació o l'autorització d'entrada al país.

‐

Una vegada acabat el tràmit el lletrat s'entrevista tot sol amb el passatger.

Com s'aprecia, el lletrat participa activament durant tot el procés. En el cas que, una
vegada informat del motiu de la denegació d'entrada, sol∙licitessin entrevistar‐se en privat
abans de procedir a realitzar les al∙legacions, no existeix objecció a la seva realització “.

Des de la comissió d’estrangeria restem a la vostra disposició respecte a qualsevol qüestió
relacionada amb aquest tema.

Salutacions cordials,
Comissió d’Estrangeria

