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Criteri per a l’aplicació de la modificació de l’article 22 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, realitzada per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre

El contingut de l’article 22 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, referent al dret dels estrangers a l’assistència jurídica
gratuïta, ha estat objecte de modificació per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre.
L’article 22.3, resultant de l’esmentada modificació, estableix el següent:
“En els processos contenciosos administratius contra les resolucions que posin fi a la via administrativa en matèria de
denegació d’entrada, devolució o expulsió, el reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta requereix la sol·licitud
oportuna realitzada en els termes previstos en les normes que regulen l’assistència jurídica gratuïta. La constància expressa de
la voluntat d’interposar el recurs o exercitar l’acció corresponent s’ha de realitzar de conformitat amb el que preveu la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, o en cas que l’estranger pugui estar privat de llibertat, en la forma i davant el
funcionari públic que es determinin per reglament.
Als efectes que preveu aquest apartat, quan l’estranger tingui dret a l’assistència jurídica gratuïta i es trobi fora d’Espanya, la
sol·licitud d’aquesta i, si s’escau, la manifestació de la voluntat de recórrer es poden efectuar davant la missió diplomàtica o
oficina consular corresponent.”
Analitzat l’abast de la modificació, a fi de determinar quines conseqüències pràctiques comporta en la tramitació dels
expedients de justícia gratuïta referents als recursos que s’interposin en via contenciosa administrativa contra les resolucions
de denegació d’entrada, devolució, o expulsió del territori espanyol, que posin fi a la via administrativa, el Departament de
Justícia, als efectes de la tramitació de les sol·licituds de justícia gratuïta, aplicarà el criteri següent: en els procediments
administratius esmentats, quan el sol·licitant vulgui recórrer jurisdiccionalment contra la resolució que posi fi a la via
administrativa, cal que, prèviament, aquest hagi formalitzat una nova sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta, diferent de la
formulada pel procediment administratiu. Si no s’ha efectuat aquesta nova sol·licitud, no correspondrà el reconeixement del dret
a l’assistència jurídica gratuïta pel procediment contenciós administratiu.
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