La paralització per la COVID-19 ha agreujat la situació

Els Gestors Administratius alerten de la impossibilitat d’aconseguir cites
perquè els ciutadans estrangers renovin la seva residència a temps

Barcelona, 3 de juliol de 2020. Els Gestors Administratius de Catalunya alerten de la
impossibilitat d’aconseguir una cita a les comissaries de policia perquè els ciutadans estrangers
puguin renovar la seva targeta de residència. El procediment no acaba fins que es realitza
aquest tràmit, per tant, si on és possible fer-lo abans que caduqui, ja no es podrà renovar de
nou.
“Aquesta situació ja era molt complicada abans de la paralització de les cites a causa de la
COVID-19, però ara és insostenible, ja que s’ha de recuperar la manca de cites que ja hi havia,
totes les cites que es van anul·lar durant l’estat d’alarma i les noves que es necessiten ara”,
explica Marc Giménez Bachmann, ponent de la Comissió d’Estrangeria del Col·legi Oficial de
Gestors Administratius de Catalunya.
Els Gestors Administratius, professionals especialitzats en tràmits d’estrangeria i nacionalitat,
constaten que el número de cites que es publiquen cada dia és insuficient “i s’esgoten al cap
de pocs minuts de publicar-se. A més, mai sabem en què moment es publicaran i s’ha d’estar
constantment connectat, inclús de matinada, per tenir alguna oportunitat d’aconseguir cita”,
afirmen.
Aquesta problemàtica està fent que proliferi encara més la venda de cites prèvies per part
d’alguns establiments com locutoris, que acaparen massivament les poques que hi ha
disponibles. Com a resultat, moltes persones estan pagant importants quantitats de diners per
aconseguir dia i hora de visita per por a no poder renovar la seva residència, quan aquest és un
tràmit gratuït.
Davant aquesta situació, que també afecta la resta de tràmits per a estrangers que es realitzen
a les comissaries de la Policia Nacional, els Gestors Administratius proposen que es pugui
deslocalitzar l’assignació de cites. “Hi ha comissaries de poblacions més petites amb millor
disponibilitat d’hores, però la normativa actual no permet que una persona pugui fer el tràmit
fora de la província”, afirmen.
A més, davant aquesta situació excepcional, els Gestors Administratius demanen una solució de
xoc que desencalli aquest col·lapse: per una banda, que s’ampliïn els efectius policials i les
oficines on dur a terme aquests tràmits i per altra, que es comencin a donar dies de visita a
tres mesos vista, una alternativa que es podria mantenir en el temps per evitar la venda de cites.
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