Molts estrangers residents a Espanya, amb el permís caducat durant
l’estat d’alarma, tenen dificultats per tornar al país



De forma extraordinària, el Govern central va prorrogar automàticament els permisos
caducats però les companyies aèries els demanen que comprin un bitllet d’anada i
tornada per si no se’ls permet entrar.



Els Gestors Administratius demanen que el Ministeri d’Exterior es coordini amb les
ambaixades i consolats a l’estranger perquè els facilitin un salconduit.

Barcelona, 28-05-2020. Les persones estrangeres residents a Espanya que, per diferents
circumstàncies, es trobaven fora del nostre país quan va esclatar la pandèmica de la COVID-19,
es troben amb moltes dificultats per poder tornar si el seu permís de residència ha caducat
durant l’estat d’alarma, ja que al no preveure tornar amb el permís ja caducat, no van demanar
la preceptiva autorització de retorn.
El Govern central va publicar l’ordre SND/421/2020 de 20 de maig per la qual es prorrogaven
durant sis mesos els permisos de residència que caduquessin durant l’estat d’alarma a comptar
des del seu aixecament. Amb aquesta mesura es pretenia que poguessin entrar a Espanya amb
només un document de viatge vàlid i la targeta d’identitat d’estrangers o el visat caducat.
Malgrat això, en la pràctica, els Gestors Administratius s’estan trobant molts casos on les
companyies aèries els exigeixen comprar un bitllet d’avió d’anada i tornada per poder volar a
Espanya. El motiu és que, segons recull la normativa, en cas que a una persona se li denegui
l’entrada a un país, i s’hagi de produir una devolució del ciutadà estranger,la companyia de
transport amb la que ha arribat és la responsable de tornar-la al seu país d’origen i no volen
assumir aquest cost.
“Davant aquesta situació, demanen al Ministeri d’Assumptes Exteriors que es coordini
ambcontrol de fronteres, companyies aèries i inclús amb consultats i ambaixades, si és
necessari, per tal que habiliti algun tipus de salconduit que asseguri que podran entrar al país i
sense haver de comprar un bitllet de tornada que no utilitzaran. Aquesta és una despesa molt
important que està frenant la tornada de molts estrangers amb residència legal a Espanya”,
afirma Marc Giménez Bachmann, ponent de la Comissió d’Estrangeria i Nacionalitat del Col·legi
Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
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