
GUIA BÀSICA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE DENEGACIÓ D’ENTRADA 

 

1 

 

L’entrada al territori espanyol d’una persona estrangera està condicionada al 

compliment dels requisits exigits per l’article 25 de la Llei Orgànica 4/2000, de 

11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 

social, i el seu incompliment comporta que se li denegui l’entrada pretesa, de 

conformitat a l’article 26.2 del mateix text jurídic.  

En el procediment administratiu de denegació d’entrada l’estranger afectat té 

dret a ser assistit per un lletrat/lletrada, que podrà ser d’ofici, i, en el seu cas, per 

un intèrpret. La repercussió negativa que aquesta decisió administrativa té en el 

propòsit de la persona estrangera, que veurà truncat el seu projecte dins 

d’Espanya, i les conseqüències jurídiques que li genera, permeten considerar 

transcendental l’actuació lletrada. És per això que hem pensat que és interessant 

redactar una guia breu del procediment de denegació d’entrada que regula 

l’article 15 del RD 557/2011, de 20 d’abril, que aprova el Reglament de la LO 

4/200, de 11 de gener. La finalitat de la guia és proporcionar una vista general i 

bàsica del procediment per refrescar el procediment en el moment d’assistir a la 

persona estrangera.  

FASES DEL PROCEDIMENT DE DENEGACIÓ D’ENTRADA. 

1. Inspecció del viatger en el lloc fronterer.  

2. Entrevista d’immigració amb el viatger. 

3. Informe proposta d’incoació de l’expedient administratiu de denegació 

d’entrada al cap de servei del lloc fronterer.  

4. Acord d’iniciació de l’expedient administratiu de denegació d’entrada. 

5. Assistència lletrada i d’intèrpret. En aquest acte s’informa al viatger:  

a. Dels fets i la causa legal que motiven la denegació. 

b. Dels drets que li assisteixen 

c. De l’efecte de la denegació d’entrada: el retorn al punt de 

procedència o la continuació del viatge a un altre país que accepti 

la seva entrada.  

6. Entrevista del lletrat amb el viatger.   

7. Resolució denegació de l’entrada 

8. Execució del retorn del viatger.  
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EL DRET DEL VIATGER A L’ASSISTÈNCIA LLETRADA  I D’INTÈRPRET.  

 L’estranger té dret a l’assistència lletrada en el procediment administratiu 

de denegació d’entrada, i d’intèrpret si no compren o no parla la llengua 

oficial que s’utilitzi.  

 El viatger ha de ser informat del seu dret a l’assistència jurídica i 

d’intèrpret quan s’iniciï el procediment administratiu i en la resolució 

denegatòria d’entrada, que podran ser d’ofici quan l’interessat no tingui 

recursos econòmics suficients, d’acord amb el que preveu la normativa 

reguladora del dret d’assistència jurídica gratuïta  

 La informació ha de mencionar expressament que el reconeixement del 

dret a l’assistència jurídica gratuïta en el procés contenciós-administratiu 

requereix la necessitat de presentar sol·licitud de justícia gratuïta. 

 L’exercici del dret a l’assistència lletrada i intèrpret comença en el 

moment d’efectuar-se el control en el lloc fronterer.  

L’ACTUACIÓ LLETRADA. 

 Entrevistar-se amb el viatger de manera prèvia a l’entrevista/declaració 

policial i informar-li dels motius de la denegació d’entrada.  

 Prendre vista i instruir-se de l’expedient iniciat. 

 Estar present i assistir al viatger en l’entrevista que es realitza davant del 

funcionari actuant, participant activament. Tant el viatger com el lletrat 

poden fer les al·legacions que considerin oportunes. 

 Sol·licitar còpia de la resolució de denegació d’entrada i informar a 

l’interessat de manera comprensible del seu contingut i dels recursos que 

s’hi poden interposar.  

 Informar-li sobre el dret a l’assistència jurídica gratuïta.  

 Quan l’estranger sol·liciti el dret a l’assistència jurídica gratuïta per a la 

interposició dels recursos, el lletrat ha de sol·licitar-li el preceptiu 

apoderament a favor del professional.  

LA RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ D’ENTRADA. 

 La resolució administrativa de denegació d’entrada no esgota la via 

administrativa 

 La limitació de la llibertat ambulatòria de l’estranger als efectes de 

procedir al retorn a conseqüència de la denegació d’entrada serà 

comunicada a l’ambaixada o consolat del seu país.  
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 Quan la comunicació no s’hagués pogut comunicar o l’ambaixada o 

consolat del país d’origen de l’estranger no radiqui en Espanya, la 

comunicació es farà al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.  

LA IMPUGNACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ D’ENTRADA. 

 La resolució administrativa pot ser impugnada en alçada davant el 

Director General de la Policia.  

 Si l’estranger no es troba en Espanya, pot interposar el recurs a través de 

les representacions diplomàtiques o consulars corresponents, que el 

remetran a l’òrgan competent.  

LA IMPUGNACIÓ JURISDICCIONAL DE LA RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ D’ENTRADA 

 La resolució que posi fi a la via administrativa de l’expedient de 

denegació d’entrada pot ser impugnada en la via jurisdiccional 

interposant el corresponent recurs contenciós-administratiu.  

 Si l’estranger no es troba en Espanya, pot interposar el recurs contenciós-

administratiu a través de les representacions diplomàtiques o consulars 

corresponents, que el remetran a l’òrgan competent 

L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA EN EL PROCÉS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 

 El dret a l’assistència jurídica gratuïta en els processos contenciós – 

administratius contra la resolució que posa fi a la via administrativa en 

matèria de denegació d’entrada, requereix que l’estranger la sol·liciti  en 

els termes previstos en les normes que regulen l’assistència jurídica 

gratuïta.  

 Quan l’estranger es trobi fora d’Espanya, i tingui dret a l’assistència 

jurídica gratuïta, la seva sol·licitud la podrà realitzar davant la missió 

diplomàtica u oficina consular corresponent. 

 Cal que consti expressament la voluntat d’interposar el recurs contenciós 

administratiu. La manifestació d’aquesta voluntat es farà:  

o De conformitat amb el que preveu la Llei d’Enjudiciament Civil. 

o Quan l’estranger es trobi privat de llibertat:  

 Davant del delegat o sotsdelegat del govern competent, o 

del director del centre d’internament d’estrangers, o del 

responsable del lloc fronterer sota el control del qual es 

trobi. 

o  Quan l’estranger es trobi fora d’Espanya: 
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 Davant la missió diplomàtica u oficina consular 

corresponent. 

ELS EFECTES DE LA DENEGACIÓ D’ENTRADA. 

 La denegació d’entrada comportarà el retorn de l’estranger al punt 

d’origen. 

 El retorn s’executarà de forma immediata i, en tot cas, dins del termini de 

72 hores des de que s’hagués acordat.  

 L’estranger romandrà en les instal·lacions destinades a l’efecte en el lloc 

fronterer fins que sigui retornat al lloc de procedència o continuï el seu 

viatge cap un altre país on hagi sigut admès.  

 Si el retorn no es pogués executar dins de les 72 hores, l’autoritat 

governativa o, per delegació d’aquesta, el responsable del lloc fronterer 

habilitat es dirigirà al jutge d’instrucció perquè determini, en el seu cas, el 

lloc on ha de ser internat l’estranger.  

 El funcionari responsable del control estamparà en el passaport de 

l’estranger un segell d’entrada ratllat amb una creu de tinta indeleble 

negra.   

 NORMATIVA D’INTERÈS EN ELS EXPEDIENTS DE DENEGACIÓ D’ENTRADA. 

Ordre PRE/1283/2007, de 10 de maig, per la que s’estableix els termes i requisits 

per a l’expedició de la carta d’invitació de particulars a favor d’estrangers que 

pretenen accedir al territori nacional per motius de caràcter turístic o privat.  

Ordre PRE/1282/2007, de 10 de maig, sobre els mitjans econòmics la disposició 

dels quals hauran d’acreditar els estrangers per poder efectuar la seva entrada a 

Espanya.  


