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 43.20 Circular Informativa 
 

 

PRÒRROGA DE LES AUTORITZACIONS TEMPORALS DE RESIDÈNCIA I/O 

TREBALL I DE LES AUTORITZACIONS D’ESTADA  
 

 
EL BOE núm. 142, de 20 de maig, publica l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s’adopten mesures 

relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a 

Espanya, en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Aquesta ordre ha desplegat els seus efectes des d’avui mateix, dia de la seva publicació al butlletí oficial. 

 

La normativa imposa a les persones estrangeres el deure de renovar la seva autorització de residència i/o treball 

quan aquesta és temporal i s’ha de sol·licitar en determinats terminis d’impossible compliment, la qual cosa ha 

generat gran inseguretat jurídica tant per a les persones estrangeres com per a les empreses. 

 

L’ordre contempla diverses situacions d’estada i de visats, però a efectes del que més pot interessar a les entitats 

del sector, ens cenyirem al que disposa l’article 1 que regula la pròrroga de les autoritzacions temporals de 

residència i/o treball i de les autoritzacions d’estada per estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o 

serveis de voluntariat, quina vigència expiri durant l’estat d’alarma o hagi expirat en els 90 dies naturals previs a 

la seva declaració el 14 de març d’enguany. 

 

La pròrroga és automàtica amb independència de que s’hagin presentat sol·licituds de renovació, no 

precisa d’una resolució individual i s’estén fins que transcorrin 6 mesos des de la finalització de l’estat 

d’alarma. 

 

Conseqüentment queda prorrogada la validesa de les targetes d’identitat de la persona estrangera. 

 

Aquesta pròrroga automàtica NO és d’aplicació a les persones estrangeres que realitzen estades 

formatives regulades a l’article 30 del Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i 

classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de 

formació sanitària especialitzada.  

 

 

Barcelona, 20 de maig de 2020 

 


