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Aquestes denegacions NO inclouen el

document de concessió de l’autorització de

residència temporal per raons humanitàries.

 

Nota publicada pel Ministeri de l'Interior el 5
de març del 2019
Existeix la possibilitat que els hi concedeixen

l'autorització de residència temporal per raons

humanitàries, però aquesta estarà

condicionada al compliment de requisits a

determinar.

1. Sol·licituds de protecció
internacional presentades
després de l’1 de gener de 2014 i
denegades abans de febrer de
2019.

2. Sol·licituds de protecció internacional resoltes a partir del març
 de 2019:
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Una vegada rebuda la notificació (pendent de validar el model de comunicació), hi ha dues
opcions no excloents:

 

a)  Si la persona considera que compleix els requisits per a aconseguir una mesura de Protecció

Internacional, pot interposar un recurs (potestatiu de reposició o contenciós/administratiu)

davant l’Audiència Nacional.

 

b)  Tramitar la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE), corresponent al permís que es

proporciona a partir de la concessió de l'autorització de residència temporal per raons

humanitàries.

Una vegada rebuda la denegació de protecció internacional, hi ha dues opcions no excloents:

 

a) Iniciar els tràmits de regularització per la via d’estrangeria.

 

b) Interposar un recurs (potestatiu de reposició o contenciós/administratiu) davant l’Audiència

Nacional. 
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Poden atorgar l'Estatut de Refugiat o la Protecció Subsidiària i la persona ha de tramitar la

targeta corresponent.

2.1. Concessió de Protecció Internacional

2.2. Sol·licituds de protecció internacional denegades a partir de febrer del
2019 SENSE la carta de concessió de l’autorització de residència
temporal per raons humanitàries.

2.2 Sol·licituds de protecció internacional denegades a partir de febrer del
2019 AMB la concessió de l’autorització de residència temporal per raons
humanitàries.
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Com tramitar la TIE, atorgada segons la carta de concessió per raons
humanitàries enviada amb la denegació de protecció internacional?

Imprès de la sol·licitud EX17 (descarregar aquí)

Imprès d'abonament de la tassa codi 012 MODEL 790 (descarregar aquí)

Original i còpia completa del passaport o document de viatge, vàlid i en vigor. En el seu

defecte, original i còpia de passaport caducat. (Instrucció conjunta del Director General de

Migracions i del Comissari General d'Estrangèria del 15 de març de 2019.)

Una fotografia, d'acord als requeriments establerts a la normativa sobre document nacional

d'identitat.

La persona ha de demanar una cita amb la Policia Nacional i, el dia de la cita, ha de portar

els documents següents:

•  Permís de residència i treball
•  Durada d’un any prorrogable sempre que persisteixin les circumstàncies extraordinàries que

motiven aquesta concessió.

Què suposa tenir aquest document?

NOTA: Si l'usuari te qualsevol dubte, pot demanar una primera visita al SAIER a la

web ajuntament.barcelona.cat/cita/saier per exposar el seu cas i sol·licitar

assessorament especialitzat.

Si la persona ja ha visitat el SAIER altres vegades, pot demanar cita presencialment o

trucant al 93 256 38 00 de dilluns a dijous de 15.00 a 19.00.

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/07-Formulario_cta_propia_FEB19.pdf
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/ImpresoRellenar
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20190001308&style=ciudadano&language=ca

