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Preguntes freqüents sobre la vigència 
i pròrroga de les autoritzacions de 
residència i estada a Espanya afectades 
pel període d’estat d’alarma per la 
covid-19*
Segons informació del Ministeri de Sanitat Ordre SND/421/2020 del 18 de maig de 2020.
→ Veure la comunicació aquí

Aquesta mesura pretén acabar amb la inseguretat jurídica que la situació actual 
causa tant a persones estrangeres que resideixen i treballen a Espanya, com als 
agents socials i econòmics, durant l’estat d’alarma. 

El Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) ha 
realitzat un document informatiu de les comunicacions del Ministeri de Sanitat 
en aquesta situació.

Què passa si la meva autorització temporal de residència i/o treball venç 
durant l’estat d’alarma o ha vençut durant els 90 dies naturals previs a l’es-
tat d’alarma?
L’autorització queda automàticament prorrogada. No cal realitzar cap tràmit 
ni se’t notificarà de forma individual. Aquesta pròrroga s’inicia el dia següent 
de la caducitat de l’autorització i durarà fins a sis mesos després que finalitzi 
l’estat d’alarma.  

Què passa si la meva autorització d’estada per estudis, mobilitat d’alum-
nes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat, venç durant l’estat 
d’alarma o ha vençut durant els 90 dies naturals previs a l’estat d’alarma?
L’autorització queda automàticament prorrogada. No cal realitzar cap tràmit ni 
se’t notificarà de forma individual. Aquesta pròrroga s’inicia el dia següent de 
la caducitat de l’autorització i durarà fins a sis mesos després de que finalitzi 
l’estat d’alarma.  

Atenció: aquesta pròrroga no s’aplicarà a les estades formatives en l’àmbit de 
les Ciències de la Salut regulades per l’article 30 del Reial Decret 183/2008.

(*) Document elaborat en data 22/05/2020. La informació exposada en aquest document podria estar subjecte a 
modificacions en futures comunicacions del Ministeri.
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https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/snd421/dof/spa/pdf
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Què passa si la meva targeta de familiar de comunitari venç durant l’estat 
d’alarma o ha vençut durant els 90 dies naturals previs a l’estat d’alarma?
La targeta queda automàticament prorrogada. No cal realitzar cap tràmit ni se’t 
notificarà de forma individual. La targeta segueix sent vàlida durant l’estat d’alar-
ma i fins a sis mesos després que finalitzi l’estat d’alarma. 

Què passa si la meva targeta de residència de llarga durada venç durant 
l’estat d’alarma o ha vençut durant els 90 dies naturals previs a l’estat 
d’alarma?
La targeta queda automàticament prorrogada. No cal realitzar cap tràmit ni 
se’t notificarà de forma individual. La targeta segueix sent vàlida durant l’estat 
d’alarma i fins a sis mesos després que finalitzi l’estat d’alarma.

Què passa amb la meva autorització de residència o estada si he presentat 
una sol·licitud de renovació, pròrroga o modificació abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordre (20 de maig de 2020) i encara no tinc una resolució?
L’autorització que tenies abans de presentar la sol·licitud queda automàticament 
prorrogada sempre i quan no s’hagi resolt la sol·licitud. Aquesta pròrroga s’inicia 
el dia següent de la caducitat de l’autorització i durarà fins a sis mesos després 
que finalitzi l’estat d’alarma. Si durant aquesta pròrroga la sol·licitud es resol i és 
favorable, la pròrroga quedarà sense efecte.  

Amb aquesta pròrroga, quins són els nous terminis per presentar la reno-
vació o modificació de la meva autorització de residència o estada tem-
poral?
Podràs presentar la sol·licitud de renovació o modificació en qualsevol moment 
durant la vigència de la pròrroga i fins a 90 dies naturals posteriors a la finalitza-
ció de la seva vigència.

Què passa si he entrat a Espanya amb un visat d’estada de 90 dies i ha ca-
ducat durant l’estat d’alarma?
Si ha caducat durant l’estat d’alarma el teu visat d’estada es prorrogarà de for-
ma automàtica per un període de 3 mesos amb validesa únicament al territori 
espanyol.

Què passa si tinc un visat de llarga durada (acord de mobilitat de joves 
o visat d’estudis de fins a 180 dies de durada) i ha vençut durant l’estat 
d’alarma?
El visat es prorrogarà per un període de 3 mesos des de que finalitzi l’estat 
d’alarma sempre que et trobis a Espanya i no hagis pogut tornar al teu país 
d’origen. 

(*) Document elaborat en data 22/05/2020. La informació exposada en aquest document podria estar subjecte a 
modificacions en futures comunicacions del Ministeri.
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(*) Document elaborat en data 22/05/2020. La informació exposada en aquest document podria estar subjecte a 
modificacions en futures comunicacions del Ministeri.

Si estic fora del territori espanyol sense poder tornar a causa de la co-
vid-19, aquesta absència em comptarà negativament quan vulgui reno-
var la meva autorització o targeta?
No. El temps que no vas poder tornar com a conseqüència de la covid-19 no 
comptarà com a absència per acreditar la continuïtat de residència.

Què passa si tinc un dels següents documents que caduca durant l’estat 
d’alarma i em trobo a l’estranger?

a. autorització de residència temporal o d’estada, 
b. targeta de familiar de comunitari, 
c. targeta de llarga durada,
d. visat de llarga durada per a inversors o emprenedors.

Podràs entrar a Espanya amb la presentació del teu document de viatge vàlid i 
en vigor i la targeta d’identitat d’estranger caducada o el visat caducat.
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Si necessites més informació pots contactar amb nosaltres: 

Servei d’Orientació i Acompanyament 
per a les Persones Immigrades – SOAPI
→  Més informació aquí

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Les Corts
663 074 852 
acollida2@bcn.cat

Horta-Guinardó  
663 137 738  
acollida4@bcn.cat

Sant Martí 
648 191 666 
acollida5@bcn.cat

Eixample
663 074 852 
acollida2@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi 
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Nou Barris 
676 105 222 
acollida7@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sants-Montjuïc 
625 177 743 
acollida3@bcn.cat

Gràcia 
625 177 748 
acollida6@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258 
acollida8@bcn.cat

El SOAPI és un servei de l’Ajuntament de Barcelona expert en acollida i acom-
panyament de persones immigrades. Ofereix informació, orientació, suport i 
assessorament sobre coneixement de l’entorn, empadronament, obtenció de 
la targeta sanitària, aprenentatge de llengües, tràmits d’estrangeria, drets i 
deures, associacionisme, oci i cultura i altres temes. 

Altres serveis per a persones immigrades i refugiades de 
l’Ajuntament de Barcelona

• Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).  
Més informació aquí 

• Acompanyament al Reagrupament familiar. Programa Municipal Noves 
Famílies a Barcelona.  
Més informació aquí 

• Punt d’Informació d’Arrelament (PIA).  
Més informació aquí
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