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RECOMANACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA SOBRE TRÀMITS ADMINISTRATIUS 
TRÀMITS D’ESTRANGERIA: 

• Durant l’Estat d’Alarma el servei de cita prèvia queda cancel·lat. 

• Les cites prèvies concertades anteriorment es reprogramaran. 

• Es suspenen tots els terminis, tant en matèria processal com administrativa. 

• No us preocupeu per la validesa de la documentació sol·licitada – penals, recursos, etc., no 

caduquen durant aquest període. 

• Les renovacions d’autoritzacions es poden realitzar via telemàtica, a través del programa 

Mercuri. Si no es disposa de certificat electrònic, el tràmit es pot realitzar a través d’un/a 

representant (advocat/da, gestor/a o d’un graduat/da social). Però els terminis per a les 

renovacions queden suspesos, és a dir, podeu presentar la sol·licitud de renovació desprès del 

període d’Estat d’Alarma, tot i haver expirat.  

• En cas de requeriments, l’aportació de documents es pot fer a través de la web del Registre 

General Central. https://sede.administracion.gob.es/ Si no es disposa de certificat electrònic, el 

tràmit es pot realitzar a través d’un/a representant (advocat/a gestor/a, o d’un graduat/da 

social). Però els terminis per a les aportacions de documents també queden suspesos, és a dir, 

es poden presentar després del període d’Estat d’Alarma, tot i haver caducat.  

• No està previst cap procés de regularització exprés pel treball al camp.  

MOLT IMPORTANT: NO FEU CAS DELS RUMORS DE REGULARITZACIÓ MASSIVA. CONSULTEU 

LES FONTS OFICIALS. 

Nacionalitat: 

Els exàmens CCSE i DELLE s’han aplaçat. Per consultar la informació actualitzada sobre les convocatòries:  

https://www.cervantes.es/ 

La Generalitat de Catalunya ha paralitzat l’elaboració i la notificació dels informes d’estrangeria (els 

d’integració per l’arrelament social, per a renovar o modificar les autoritzacions de residència temporal 

o el d’adequació de l’habitatge per a la reagrupament familiar). 

TRÀMITS LABORALS: 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha anul·lat el servei telefònic de cita prèvia. 

Les sol·licituds es faran a través de la web: https://sede.sepe.gob.es 

El SEPE contactarà la persona usuària un cop feta la sol·licitud. 

Si es tracta d’un ERTO, la persona afectada no ha de fer cap tràmit, tot ho gestiona l’empresa. 

L’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) ofereix atenció telefònica, de dilluns a divendres, de 8h a 

14h, al telèfon gratuït 900800046. Més informació a: https://serveiocupacio.gencat.cat 

Per a consultes de la Renda garantida es pot trucar al telèfon gratuït 900 400 012. 

Per a més informació, trucar a l’Oficina de Treball de Lleida (OT) - 973 230 550 o enviar un correu 

electrònic a: ot_soc.lleida@gencat.cat 

DAVANT QUALSEVOL DUBTE, ENVIEU UN CORREU A: acollida@paeria.es , DEIXANT EL VOSTRE NOM I 

UN NÚMERO DE TELÈFON DE CONTACTE I UN/A ADVOCAT/DA DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EN 

ESTRANGERIA (SOE) US CONTACTARÀ TELEFÒNICAMENT. 

mailto:acollida@paeria.cat
https://sede.administracion.gob.es/
https://www.cervantes.es/
https://sede.sepe.gob.es/
https://serveiocupacio.gencat.cat/
mailto:ot_soc.lleida@gencat.cat
mailto:acollida@paeria.es

