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COMUNICAT DE LA SECRETARIA D’IGUALTAT, MIGRACIONS I  CIUTADANIA SOBRE 

L’AFECTACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA EN ELS INFORMES D’E STRANGERIA COMPETÈNCIA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (11.05.2020) 

 
En el context d’estat d’alarma declarat Reial decret 463/2020, de 14 de març, i d’acord amb la 
Resolució del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 14 de març, 
per la qual s’aprova el Pla de contingència enfront el virus SAR S-CoV-2, el Servei d’elaboració i 
notificació d’informes d’estrangeria ha reprès les seves tasques, en modalitat de teletreball, per 
minimitzar el perjudici dels drets de les persones interessades en aquests informes. 
 
Amb el restabliment del Servei es poden resoldre els expedients a partir de les propostes 
municipals. Per garantir l’accés a aquests informes s’ha optat per la notificació electrònica en tots 
aquells casos en què la persona interessada ha facilitat una adreça electrònica per rebre l’avís de 
notificació. 
 
Es facilita la següent informació en relació amb la casuística dels informes d’estrangeria:  
 
1) Informes d’estrangeria EMESOS I NOTIFICATS abans del 14 de març  vinculats a procediments 
d’estrangeria en curs: com ha determinat la Direcció General de Migracions de la Secretaria d’Estat 
de Migracions, s’acceptaran tots els documents exigibles en el procediments d’estrangeria que 
hagin caducat durant la situació actual d’excepcionalitat.  
 
2) Informes d’estrangeria EMESOS abans del 14 de març que, per incidències informàtiques o per 
aturada del servei postal de notificació administrativa, no han estat notificats  a la persona 
interessada: se suspèn el termini de caducitat d’aquests informes (3 mesos a comptar des de la 
seva emissió) que no començarà a comptar fins que sigui notificat fefaentment a la persona 
interessada quan perdi vigència l’estat d’alarma decretat o, si s’escau, la seva pròrroga.  
 
3) Informes d’estrangeria EMESOS amb posterioritat al 14 de març que, per no disposar d’adreça 
electrònica, no han estat notificats a la persona interessada:  en finalitzar l’estat d’alarma es 
reprendrà el servei postal de notificació administrativa. Tanmateix, podeu facilitar una adreça 
electrònica juntament amb les vostres dades personals (nom i numero de passaport/NIE) través de 
la bústia electrònica infomigracio@gencat.cat i rebreu un avís de notificació en el vostre correu 
electrònic per descarregar-vos l’informe d’estrangeria. 
 
4) Presentació de NOVES SOL·LICITUDS: si bé es manté el registre de sol·licituds en els termes de 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las 
Administracions Públiques, es recomana consultar amb el vostre ajuntament la possibilitat de 
registre telemàtic per facilitar l’elaboració de la proposta municipal. Igualment s’estan implementant 
vies alternatives amb els ens locals per poder instruir els expedients. En tot cas, les sol·licituds 
registrades durant aquest període excepcional que no puguin ser tramitades, iniciaran la seva 
instrucció quan cessi l’alarma decretada.  
 
Per a més informació podeu adreçar-vos al ‘Servei Info-Migració” de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania que manté la seva atenció telefònica a través de les línies 93 270 12 30; 93 
270 16 78 i 93 270 20 78 (en horari de 9 a 17h, de dilluns a divendres) i telemàtica a través de la 
bústia electrònica infomigracio@gencat.cat  
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