L'Àrea d'Immigració de la Secretaria d'Acció Social i Formació de la UNIÓ SINDICAL
OBRERA DE CATALUNYA (USOC) ha elaborat una sèrie de recomanacions per la
població estrangera respecte als tràmits per la sol·licitud de ciutadania durant l'estat
d'alarma provocat pel coronavirus Covid-19.

• Es finalitzaran les sol·licituds presentades abans del 14 de març que únicament
estiguin pendents de resolució favorable.
• Està prevista l'emissió de certificats de silenci positiu en les sol·licituds
presentades abans del 14 de març conforme a la Llei 14/2013 de suport a
emprenedors en els casos que procedeixi.
• Se suspendran els procediments de sol·licituds (inicials o renovacions) presentades
abans del 14 de març i que la proposta sigui denegatòria o d'arxiu, per evitar
indefensió (en tot cas, els terminis d'interposició de recursos estan suspesos).
• Els documents exigibles pels procediments i que la seva vigència expiri durant
aquest període d'excepcionalitat s'acceptaran igualment.
• Suspensió dels terminis d'expiració de les estances de ciutadans d'estats tercers
que no puguin retornar per la situació d'emergència sanitària derivada de la pandèmia.
• S'impulsarà la resolució de les sol·licituds (inicials i renovacions) presentades amb
posterioritat al 14 de març. Si això deriva algun requeriment, el termini d'esmena se
suspendrà fins a l'aixecament de les mides excepcionals.

Actualment es generalitza la possibilitat de presentar sol·licituds telemàticament,
sigui a través de la "plataforma Mercurio" les que estan incloses a ella o, si no hi són,
es presentaran a través del registre electrònic comú de les administracions públiques.
És possible que rere l'estat d'alarma es requereixi la presentació personal del
sol·licitant.
No obstant això, en aquest punt s'haurà d'estar al que disposi cada Delegació i
Subdelegació del Govern a Catalunya.
Degut a l'extraordinari d'aquesta situació i a la profusió de resolucions, s'haurà d'estar
pendent de possibles modificacions o adaptacions que es vagin realitzant.
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