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ПРЕПОРЪКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ   НА ЛЕРИДА ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ 
ВЪНШНИ ПРОЦЕДУРИ EXTRANJERÍA: 

• По време на извънредната ситуация услугата за назначаване на часове е 
отменена. 

• Назначените часове, които предварително са били уговорени ще бъдат 
пренасочени. 

• Всички срокове са прекратени както по процедурни, така и по административни 
въпроси.  

• Не се притеснявайте за валидността на необходимата документация - санкции, 
обжалвания и т.н., не изтичат през този период. 

• Подновяването на разрешенията може да се извърши по електронен път чрез 

програмата Mercury. Ако нямате електронен сертификат, процесът може да се 

извърши от представител(адвокат, gestor  или graduado social ). Но сроковете за 

подновяване са спрени, тоест можете да подадете заявката за подновяване след 

периода на извънредната ситуация, дори и да са изтекли. 

• В случай на искания, предоставянето на документи може да бъде направено чрез 
уебсайта на Централния общ регистър.  https://sede.administracion.gob.es/. Ако 
нямате електронен сертификат, процесът може да се извърши     от    
представител (адвокат, gestor или graduado social). Но сроковете за принос на 
документи също са спрени, тоест те могат да бъдат представени след периода на 
извънредното положение, дори ако са изтекли. 

• Не се предвижда изричен процес на регулиране за работа на полето. 
МНОГО ВАЖНО: ИГНОРИРАЙТЕ СЛУХОВЕТЕ ЗА МАСОВО РЕГУЛИРАНЕ . ВИЖТЕ 
ОФИЦИАЛНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ.  

НАЦИОНАЛНОСТ: 
Изпитите CCSE(изпит за придобиване на испанско гражданство) и DELE(изпит за 
акредитиранe степента на компетентност и владеене на испански ) са отложени. За да се 
запознаете с актуализираната информация относно обажданията: 
https://www.cervantes.es/ 
Generalitat de Catalunya спря подготовката и уведомяването за чуждестранно отчитане 
(доклади за интеграция за социални корени, за подновяване или изменение на разрешения 
за временно пребиваване или адаптиране на жилища за събиране на семейството). 
ТРУДОВИ ПРОЦЕДУРИ:  
Държавната обществена служба по заетостта (SEPE) отмени телефонната услуга по 
предварителна заявка. Заявките ще бъдат направени чрез интернет: 
https://sede.sepe.gob.es 
Държавната обществена служба по заетостта  SEPE ще се свърже с потребителя, след като 
заявката бъде направена. 
Ако става въпрос за ERTE(временни документи за регулиране на заетостта), засегнатото 
лице не трябва да извършва никакви формалности, всичко се управлява от компанията. 
La Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) предлага телефонни услуги, от понеделник до 
петък, от 8 до 14 ч., На безплатен номер 900 800 046. Повече информация на: 
https://serveiocupacio.gencat.cat 
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За консултации  относно  Renda garantida можете да се обадите на безплатен телефонен 
номер  900 400 012.За повече информация се обадете на Oficina de Treball de Lleida (OT) - 
973 230 550 или изпратете имейл на: ot_soc.lleida@gencat.cat 
 
ЗА ВСИЧКИ СЪМНЕНИЯ, ИЗПРАЩАЙТЕ ИМЕЙЛ  НА : acollida@paeria.es, ОСТАВЯЙКИ 
ВАШЕТО ИМЕ И ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА КОНТАКТ И АДВОКАТ ОТ СЛУЖБАТА ЗА ВЪНШНО 
РЪКОВОДСТВО ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ВАС ПО ТЕЛЕФОНА . 
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