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1) Recomanacions COVID19 en diversos idiomes (francès, anglès, 
àrab, pular, wolof, soninké)  
https://www.africagua.org/recomendaciones-coronavirus-en-tu-idioma/ 

2) Targeta sanitària 
Mentre duri l'estat d'alarma es pot  demanar la TS via online sense necessitat 
d'anar al CAP. Per a això has de completar el següent formulari:  
https://salut.gencat.cat/pls/rca/rcapktsi_COVID.SOLICITAR_TSI_FORM?
P_IDIOMA=ESP 

Rebràs un correu electrònic amb un resguard provisional que habilita per a 
accedir al sistema sanitari públic. Per a més informació consulta: 
canalsalut.gencat.cat/coronavirus  

3) Empadronament 
El volant d´empadronamiento es pot tramitar online al següent enllaç:    https://
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/
ptbvolantres/T65/init/ca/PTCIU.html 

4) Plataformes de suport enfront d'urgències d'habitatge   
- Suspensión de alquileres ya!  https://suspensionalquileres.org/ 
- Provivienda:   http://www.provivienda.org/covid19/  

5) Tràmits d'estrangeria:  
 a) Cites assignades durant el període de l'estat d'alarma:  

L'oficina d'estrangeria de Barcelona romandrà tancada al públic fins a la 
finalització de la declaració d'estat d'alarma. En conseqüència, les cites per al 
tràmit de SOL·LICITUD D'AUTORITZACIONS per a l'Oficina de C/Murcia, 42, que 
coincideixin amb el període de l'estat d'alarma queden anul·lades.  

En cas que hagis demanat la cita mitjançant la seu electrònica, assignant un 
correu electrònic per a la recepció, uns dies abans de la cita t'enviaran un 
correu amb informació i una autorització perquè pugui presentar la sol·licitud 
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de manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú, i en el termini que 
s'indiqui en l'e-mail. 
  
Per a la presentació de la sol·licitud d'aquesta manera, necessitarà disposar 
de certificat electrònic (que pot ser del sol·licitant o de qualsevol altra persona 
física).  
En cas que hagis demanat la cita des de la pàgina web i la tenies assignada per 
a presentar el tràmit dins del període de l'estat d'alarma, pots escriure al correu  
infoext.barcelona@correo.gob.es sol·licitant una “Autorització excepcional” per 
a la presentació a través de RedSara (el registre electrònic) sempre que 
disposis de certificat digital (que pot ser del sol·licitant o de qualsevol altra 
persona física).  

L'administració accepta els documents exigibles en el procediment la vigència 
del qual hagi expirat o vagi a expirar durant l'Estat d'Alarma.  

 b) Renovacions de les autoritzacions de treball :  

Els registres auxiliars romanen tancats al públic, amb la qual cosa una vegada 
passat l'estat d'alarma es podrà fer la presentació presencial per registre. En 
cas que s'hagi caducat la TIE, no es tindrà en compte aquest temps a les 
finalitats de comptar la caducitat, sinó que aquesta es computa des del dia de 
la finalització de l'estat d'alarma, és a dir el termini es reprèn, no es reinicia.  

Existeix l'opció de presentar el tràmit per registre electrònic, acompanyant tota 
la documentació necessària i sempre que es disposi de certificat digital en els 
següents llocs web:  

Plataforma Mercurio: 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/PresentacionesTelematicas/
iniRenova.html 
Registro Electrónico Común (RedSara): 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 

c) Cites per a petjades en Comissaria  
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Estan suspeses les cites donades en les comissaries per al tràmit de petjades, 
ja que es tracta d'un tramiti presencial.  

Guarda el justificant, ja que informaran com procedir a realitzar el tràmit una 
vegada finalitzat l'estat d'alarma. No obstant això, pots continuar intentant 
a c o n s e g u i r u n a n o v a c i t a e n l a s e u e l e c t r ò n i c a : h t t p s : //
sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus 

d) Estades 

Queden suspesos els terminis d'expiració de les estades de nacionals de 
tercers estats dels quals el retorn al seu país no és possible a causa de 
l'emergència sanitària internacional derivada del coronavirus.  

e) Protecció Internacional 

Estan cancel·lades les cites prèvies i no és possible realitzar tràmits 
presencials. Una vegada finalitzat l'estat d'alarma la informació per a 
reprogramar cites es farà en el següent enllaç: https://www.policia.es/
documentacion/documentacion.html  

Mentre duri l'estat d'alarma, es prorroga la validesa dels següents documents si 
caduquessin durant aquest període:  

- Documentació acreditativa d'haver manifestat la voluntat de sol·licitar 
protecció internacional;  

- Resguard de sol·licitud de protecció internacional (resguard blanc);  

- Targeta de sol·licitant de protecció internacional (targeta vermella)  

Si haguessin caducat abans de l'estat d'alarma es prorrogaran sempre que es 
tingués cita per a renovar-lo durant aquest període.  
En cas d'un expedient en tràmit, es pot presentar documentació o al·legacions 
únicament a través del registre electrònic i només si disposes de certificat 
digital.  

 
A més has de saber que si durant la vigència de l'estat d'alarma es compleixen 
sis mesos des que vaig formalitzar la meva sol·licitud de protecció 

Torna a l’índex                                                                                                                                                                !5

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html


Recursos per a persones migrants en relació amb l’emergència sanitària covid19

internacional i per tant, des que se't va expedir el resguard (blanc) de 
presentació de sol·licitud, el resguard et reconeix el dret a treballar.  

Per a consultes sobre el teu expedient en tràmit pots escriure a •. 
oar@interior.es   

f) Informes d'Estrangeria  
Servei “Info-Migració” de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya  
infomigracio@gencat.cat 

Telèfons: 93 270 12 30; 93 270 16 78 y 93 270 20 78  (en horari de 9 a 17h, de 
dilluns a divendres)  

Acompanyament al reagrupament familiar. Programa municipal “Noves 
famílies a Barcelona”. 

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/es/acompanamiento-al-
reagrupamiento-familiar  

Punt d'Informació i Arrelament (PIA). 

Telèfons: 93 25 6 44 76/78/79 

g) Nacionalitat espanyola  

Els expedients presentats amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma 
continuen la seva tramitació, però es manté la suspensió del termini de 180 
dies (12.1 del Reial decret 1004/2015 i l'article 224 del Reglament del Registre 
Civil) perquè es realitzi el jurament o promesa i la sol·licitud de les inscripcions 
corresponents en el Registre Civil. (Resolució 27/03/2020 de la Direcció 
General de Seguretat Jurídica i Fe Publica)  

6. Assistència jurídica gratuïta estrangeria i protecció internacional 

Servei d´Atenció a Inmigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).  
saierinfo@bcn.cat  
Telèfon 93 256 38 00 
Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya): 
cajg.barcelona.dj@gencat.cat  
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Red Jurídica Antirracista 
legal.tictac@gmail.com 
Whatsapp/SMS 652 20 31 22 
A Migra Studium 
mariacoll@migrastudium.org  
Telèfon 649 61 49 77 
El Espacio del Inmigrante – Raval 
asesoriamigrante@gmail.com 
  
7) Assessorament en drets laborals 

Punt de defensa de drets laborals (Barcelona Activa) 

Telèfon: 93 234 61 20/21/22 

a) Treballadores de les cures i la llar 

Informació sobre el subsidi extraordinari per falta d'activitat per a treballadores 
de la llar   

Situacions que donen lloc a la prestació: 

 - Treballadores que hagin deixat de prestar serveis, totalment o  
parcialment , amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per   
causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu  d e l a 
crisi sanitària del  COVID-19. 

 - S'hagi extingit el seu contracte de treball per la causa o pel desistiment  
de l'ocupador o ocupadora, amb motiu de la crisi sanitària del  COVID- 19. 

És necessari acompanyar la sol·licitud amb una declaració responsable, 
signada per la persona ocupadora, respecte de les quals s'hagi produït la 
disminució total o parcial de serveis.  

En el supòsit d'extinció del contracte de treball, aquest podrà acreditar-se per 
mitjà de carta d'acomiadament, comunicació del desistiment de l'ocupadora o 
ocupador, o documentació acreditativa de la baixa en el Sistema Especial 
d'Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.  

 
Quantia del subsidi: 
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La quantia del subsidi serà el resultat d'aplicar un percentatge del 70% a la base 
reguladora (la base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la 
base de cotització de l'empleat de llar corresponent al mes anterior al fet 
causant, dividida entre 30), i no podrà ser superior al Salari Mínim 
Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.  

En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, la quantia del subsidi indicada es 
percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi 
experimentat la persona treballadora.  

El subsidi es percebrà per períodes mensuals, des de la declaració responsable 
referida en l'apartat anterior quan el fet causant consisteixi en la reducció de 
l'activitat, o la data de baixa en la Seguretat Social, en el cas de la fi de la relació 
laboral.  

El subsidi extraordinari per falta d'activitat serà compatible amb les 
percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d'altri, 
inclòs la seva alta com a empleada de la llar sempre que la suma dels 
ingressos derivats del subsidi i la resta d'activitats no sigui superior al SMI.  

Mès informació:   

Barcelona Cuida. Espai d´informació i orientació 

Dubtes sanitàries/ protecció: 93 413 25 55  

(dilluns a divendres de 8.00 a 15.00hs) 

Suport emocional: 900 505 805 ( dilluns a dijous de 8.00 a 24.00hs) 

Informació general: 93 413 21 21 barcelona.cuida@bcn.cat  

Ocupadores: 93 443 30 40 anemperfeina@pangea.org  

b) Mesures en el sector agrari  

 
Es tracta d'una mesura de flexibilització laboral. Aquestes mesures permeten 
compatibilitzar l'atur o altres prestacions socials amb l'acompliment de la 
contractació per a tasques agràries.  
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Es preveu la incorporació de trabajadorxs immigrants al sector agrari en els dos 
supòsits següents:  

 - Treballadors migrants en situació regular el permís de treball de la qual  
conclogui abans 30 juny. 

  - Joves nacionals de tercers països entre els 18 i els 21 anys que es  
trobin en situació regular . 

Podran beneficiar-se d'aquestes mesures les persones els domicilis de les 
quals es trobin pròxims als llocs en els quals es fa el treball. A més, s'estableix 
que l'empresa ha d'assegurar els mitjans de prevenció adequats per a fer front 
a la pandèmia.  

c) Mesures en el sector sanitari 

Es tracta d'una mesura d'agilitació laboral (71.2 de la Llei 39/2015) perquè 
personal sanitari de tercers països en situació regular i actualment residint a 
Espanya s'incorporin al Sistema Nacional de Salut, és a dir han de trobar-se 
pendents de la concessió del seu permís de residència i treball, així com de 
l'homologació del seu títol.  

Més informació per al trámit d'homologació del titul de personal sanitari i no 
sanitari: : http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.
8 c e 1 9 2 e 9 4 b a 8 4 2 b e a 3 b c 8 1 1 0 0 1 4 3 2 e a 0 / ?
vgnextoid=90a7653022801710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel
=ace15fbb878f0710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

8) Campanya #RegularizacionYa 

Manifest i adhesions: https://regularizacionya.com/  

9) Multes i detencions. 

En cas de detenció per presumptes infraccions de les restriccions imposades 
en l'estat d'alarma.  

És important tenir en compte que segons la legislació vigent no està prohibit 
prendre imatges als agents de seguretat, ni gravar les converses que 
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mantinguem amb ells. La qual cosa es troba emparat constitucionalment pel 
dret fonamental de defensa, (art. 24) i el dret a la lliure informació (art. 20).  

No obstant això, la policia podrà intervenir la càmera o mitjà pel qual s'hagi 
captat la imatge, és a dir llevar-la-hi al ciutadà o fins i tot al periodista, quan 
tingui indicis que les fotografies puguin ser utilitzades per a la comissió d'actes 
delictius o que posen en perill la seguretat dels funcionaris policials o de les 
seves instal·lacions. Això va ser establert en l'article 36 de la Llei orgànica 
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (“Llei 
mordassa”). Per a fer-ho, s'haurà d'aixecar una acta i, posteriorment, 
comunicar-li-ho al Jutjat d'Instrucció i lliurar-li la cambra al jutge. En cap cas 
podria la policia esborrar les fotografies, obligar-te a ensenyar les imatges 
captades o a mostrar les contrasenyes del mòbil. 

De tota manera, aconsellem, que si optem per deixar registre de l'actuació 
policial, és millor gravar la veu, apuntar el número d'identificació dels agents 
intervinents i evitar una actitud de confrontació.  (Aportació: Red Jurídica 
Antirracista) 

10) Violència masclista 

Servei de Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) 
Atenció presencial general: de 9.00 a 15.00 h, de dilluns a divendres  
(c/ Marie Curie, 16). 
Atenció presencial de urgència: de 9.00 a 13.00 h, de dilluns a divendres   ( c / 
Marie Curie, 16). 
Atenció telefònica (de 9.00 a 15.00 h, de dilluns a divendres)  
Telèfons: 932 915 910 / 920). 

Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)  
(Telèfon: 900 703 030). Atenció les 24 hs/365 dies. 

PIAD - Punts de Informació i Atenció a les dones 
Telèfon. 936 197 311 

Agencia ABITS abits@bcn.cat 
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Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers humans (UTEH) 
unitatTEH@bcn.cat  

Telèfon contra la violència masclista  
Telèfon 900 900 120 i Whatsapp 671 778 540 (gratuït i confidencial 365  d i e s /
24hs). Atenció presencial C/ Marie Curie nº 16 Barcelona  
Telèfon: 932 915 910/920 sara@bcn.cat  

11) Suport emocional per adolescents i joves 

Servei d’adolescents i famílies (SAIF). Ajuntament de Barcelona 
Telèfon. 601-641-056. (Indicar nom, edat, districte i breument el motiu de  
la consulta) 

Servei d’Informació Juvenil  infojove@bcn.cat  
Telèfon 662 333 350- Whatsapp: 697 436 097 

12) Vols donar-li suport a alguna iniciativa solidària?  

Red de cuidados antirracistas https://redantirracistacuidados.wordpress.com/ 
Caja de Resistencia de Cuidados Comunitarios  
Transferència bancaria: ES61 1465 0120 31 1709799308  

Diverses 8M Cuidadoras sin papeles migradas en precariedad 
Transferència: ES78 1491 0001 2021 6391 7624 
Titular: Asociación red de Migración, Genero y Desarrollo 
Concepto: Donació caixa de resistència 
Paypal: xarxamgd@gmail.com 
info: @migrantas8 

Mujeres Migrantas Diversas. Trabajadoras del Hogar/Cuidados 
Caja de resistencia: 

https://www.gofundme.com/f/caja-deresistencia-trabajadoras-del-hogarcuidados  

Grupo de apoyo mutuo La tregua, acompañamiento, formación y  asesoría 
jurídica a migrantes. 
 Ko-fi (Pay pal): https://ko-fi.com//espailatregua 
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Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona 
 Transferencia: ES22 3025 0001 1614 3359 2200 
 Titular: As. Popular de Venedors Ambulants de BCN 
 BIC: CDENESBB 
 Paypal: http://paypal.me/topmanta 
 info: @sindicatomanter 

 - Fondo de Emergencia para las Trabajadoras Sexuales – Sindicato  
OTRAS 
 https://www.gofundme.com/f/tqv3h8  
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