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RECOMENDAÇÃO DO  AJUNTAMENTO DE LLEIDA SOBRE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
TRÁMITES DE EXTRANGERÍA: 

● Durante O Estado de Alarma, o  serviço de consulta previa permanece cancelada. 
● As consultas previas concertadas anteriormente serão  reprogramadas 
● Se suspenden todos os prasos, tanto en questão processual como administrativa.  
● Não  se preocupém por a  validade  da documentação  requerida - penal, recursos, 

etc., não expirará  durante ese período. 
●  As renovações de autorizações podem ser feitas via  telemática, através do programa 

Mercurio.  Se não dispõe de  certificado eletrônico, o processo poderá ser realizado 
por meio de um representante (advogado/a, gestor/a ou um  graduado/a social).  Mas 
os prazos de renovação estão suspensos, o que significa que poderá solicitar a 
renovação após o período de Estado  de alarma, mesmo que tenham expirado. 

●  No caso de solicitações, a aportação dos documentos pode ser feita através do site do 
Registro General Central.  https://sede.administracion.gob.es/.  Se não dispõe de 
certificado eletrônico, o processo poderá ser realizado por meio de um representante 
(advogado/a gestor/a ou um graduado/a social).  Mas os prazos para o envio de 
documentos também estão suspensos, ou seja, eles podem ser enviados após o 
período do Estado de Alarma, mesmo que tenham expirado.Não  está previsto 
nenhum  processo de regularização exprés para o  traballo  no campo. 
MUITO IMPORTANTE: NÃO FAÇA CASO DOS RUMORES DE REGULARIZAÇÃO MASIVA. 
CONSULTEM  AS FONTES OFICIAIS 

Nacionalidade: 

Os  exámes CCSE y DELE foran adiados. Para consultar as informaçãos  actualizada sobre 
as convocatorias: https://www.cervantes.es/ 
A Generalitat de Catalunya  paralizou a  elaboração e a notificação dos  informes da 
extrangería (os de integração para o arraigo social, para renovar o modificar as autorizações de 
residencia temporaria o de adequacão de casas  para reagrupamento  familiar).  
TRÁMITES TRABALHISTA: 
O Serviço Público de Empregos  Estatal (SEPE) a cancelado  os  serviços telefónicos de 
consultas  previas. As solicitações serão realizadas a través da  web: 
https://sede.sepe.gob.es 
O  SEPE entrara en contato com a pessoa usuaria uma vez feita a  solicitação 
Se  trata de um ERTE, a  pessoa afetada não  deve  fazer  nenhum  trámite, tudo  gerencia  a 
empresa. 
A  Oficina do Traballo de la Generalitat (OTG) ofrece atenção telefónica, de Segunda feira a 
Sexta feira , das 8 hr as 14 hr, número gratuito 900800046. Más informação a: 
https://serveiocupacio.gencat.cat 
Para consultas de Renda garantida pode chamar ao telefono gratuito 900 400 012  
Para más informação, chamar a  Oficina do  Traballo de Lleida (OT) – 973 230 550 o enviar um  
correo a: ot_soc.lleida@gencat.cat 
 
ANTES DE  QUALQUER DÚVIDA, ENVIA UN CORREO A: acollida@paeria.es , DEICHANDO SEU  
NOME E  TELEFONE DE CONTACTO E UM ADVOGADO/A DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DA  
EXTRANGERÍA (SOE) ENTRARÁ EM CONTATO POR TELEFONE. 
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