
 

 

 

NOTA INFORMATIVA en relació amb les Autoritzacions de Treball per a 
nacionals d’estats no pertanyents a la unió europea 

 

Interrupció del còmput de terminis. 

Des del dia 14 de març, s’han interromput  tots els còmputs de terminis dels procediments 
d’estrangeria.  

El còmput es reprendrà en el moment que perdi vigència l’estat d’alarma. 

Aquesta interrupció afecta, entre d’altres, a: 

• Els terminis de què es disposa per sol·licitar les autoritzacions (terminis que es 
comptabilitzen en base a la finalització de les autoritzacions vigents). 

• Els terminis de presentació de recursos administratius o contenciosos 
administratius contra les resolucions que ja s’han notificat o es notifiquin (terminis 
que es comptabilitzen a partir de la data de notificació). 

 

En relació amb les Autoritzacions de Treball vinculades a la prestació de serveis 
mèdics o d’infermeria  

D’acord amb el Pla de contingència aprovat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies en el marc de la gestió de l’actual crisi sanitària, s’han identificat com a 
procediments essencials els que estan vinculats a la resolució d’autoritzacions de treball 
per a personal mèdic o d’infermeria de nacionalitat extracomunitària. 

La unitat responsable de tramitar aquests procediments els resoldrà de la manera més 
àgil possible, ja sigui aplicant recursos telemàtics o a través de la gestió presencial del 
seu personal. 

A aquests efectes s’ha intensificat la coordinació i la col·laboració amb les 
Subdelegacions del Govern i les Oficines d’Estrangeria, en tant que  la competència en 
aquesta matèria és compartida amb l’Administració de l’Estat, per tal de garantir la 
màxima eficàcia i eficiència  en la gestió d’aquests procediments. 

Per atendre  dubtes o consultes, relacionades prioritàriament amb autoritzacions 
vinculades al sector sanitari, es manté operativa la Bústia de contacte d’Estrangeria    
(el títol de la consulta ha de ser “CONSULTA PERSONAL SANITARI”). 
 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=571&topicLevel2.id=21123&set-locale=ca_ES


 

 
 
 

Per a la presentació de noves sol·licituds d’autorització vinculades a l’activitat mèdica o 
d’infermeria es recomana l’ús de la  “Petició genèrica” de la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (opció “amb signatura electrònica”), que podrà vehicular la 
sol·licitud i tots els documents que han de conformar l’expedient. 

Per a la correcta conformació de l’expedient, a l'àmbit d’estrangeria del portal de Treball 
s’ofereixen guies de tramitació específiques per a cada procediment. 

Per l’excepcionalitat d’aquesta situació, s’informa que per agilitar els tràmits, les 
incidències o mancances que es detectin als expedients seran avançades per correu 
electrònic i, si es creu necessari, comentades per telèfon. La notificació de les resolucions 
s’efectuarà en tots els casos per mitjans electrònics. 
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https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/

