Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració

Comunicat del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona sobre la
situació de col·lapse de les cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria,
l’obtenció del TIE i per a la sol·licitud d'asil.
Des del passat mes de juny s’ha produït una greu situació d'impossibilitat per accedir al
sistema de cites prèvies per a la realització de diferents tràmits davant de l’Oficina
d’Estrangers de Barcelona i també per a l’obtenció de cites prèvies a la Policia Nacional de
Barcelona pel registre d'empremtes digitals (necessari per l'emissió de la targeta
d'identificació d' estrangers- TIE). Aquesta situació de bloqueig ha provocat importants
retards en les sol·licituds d'accés a la renovació de permisos de llarga durada; autoritzacions
de retorn; demanda de permisos excepcionals d'arrelament social, laboral i familiar;
modificacions de permisos, o renovacions d'autoritzacions de treball, entre altres tràmits,
com la presentació de documentació requerida a través del tràmit d’incidències.
El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona és coneixedor de les respostes iniciades
per resoldre aquestes disfuncions per part de la Subdelegació de Govern, que han reduït el
temps d'espera per a les cites d'empremtes policials i que ha augmentat la disponibilitat de
les cites prèvies per a la resta de tràmits esmentats. Tot i així, hem constatat que,
malauradament, es mantenen les dificultats per accedir a cites prèvies segons el tipus de
tràmit que se sol·liciti i, per tant, les mesures correctores no han estat suficients per
solucionar la situació d'indefensió de les persones estrangeres afectades.
Pel que fa a les cites prèvies per a les persones sol·licitants d'asil, constatem que es produeix
una situació de demora de 3 mesos en el període comprès entre la diligència de cita prèvia i
la data de cita per formalitzar la seva petició de protecció internacional mitjançant entrevista
personal, cosa que agreuja la situació d’indefensió de les persones afectades. El Defensor
del Poble ha iniciat una investigació al respecte i l’ACNUR (Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats) ha manifestat la seva preocupació a les autoritats
espanyoles. Aquesta demora genera greus problemes per la situació de irregularitat
administrativa i retard en l’accés als sistemes d’ajuda i acollida.
Per els motius anteriorment exposats el Consell Municipal d’ Immigració fa públic, a través
d’aquest comunicat, el seu posicionament en relació amb els següents aspectes:

- Denunciar la greu vulneració dels drets d'igualtat entre les persones davant de
l'Administració que estan patint i/o han patit les persones estrangeres que es troben o s’han
trobat en aquesta situació.
- Exigir a la Subdelegació de Govern de Barcelona l'agilització de totes les cites prèvies de
les quals depenguin tràmits administratius relacionats amb la Llei d'estrangeria i amb La
Llei reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, adequant els recursos necessaris
per donar resposta a l’actual augment de les sol·licituds d'asil.
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- Reclamar a la Subdelegació de Govern de Barcelona que prengui les mesures oportunes
perquè no es tornin a produir aquestes situacions de col·lapse administratiu, que vulneren el
dret de petició de les persones administrades i que s'allunyen de l'eficàcia que ha de complir
constitucionalment l'Administració pública.
Barcelona, 14 de desembre de 2015

