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Suggeriments a la Subdelegació del Govern a Barcelona per evitar les 
cues d’immigrants a l’estiu  
 
 
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha efectuat un sèrie de suggeriments 
a la Subdelegació del Govern a Barcelona per intentar evitar les cues 
d’immigrants davant la seu de la subdelegació que es formen  a l’estiu 
per obtenir una autorització que els permeti tornar a entrar a l’Estat 
espanyol, mentre les seves autoritzacions  de residència i/o treball  
estan en procés de renovació. 
 
Les cues obliguen a centenars de persones a passar moltes hores al 
carrer, sovint tota la nit, i perdre també jornades de treball. 
El defensor de les persones ha obert una actuació d’ofici sobre aquesta 
problemàtica perquè entén que és necessari buscar nous mecanismes  
addicionals que evitin que per a l’obtenció d’aquesta autorització 
s’hagin de vulnerar les més elementals normes que protegeixen la 
dignitat de la persona. 
 
En aquesta actuació d’ofici demana a la Subdelegació del Govern a 
Barcelona que posi tots els mitjans que tingui al seu abast per evitar les 
cues i, en aquest sentit, fa un seguit de suggeriments. 
 
1-Simplificar el pagament de la taxa de l’autorització de reton, repartint 
l’imprès a d’altres oficines diferents a de l’avinguda del Marquès de 
l’Argentera, evitant així un doble viatge a aquesta dependència, ja que 
s’ha d’haver pagat la taxa per poder demanar l’autorització. 

 
2-Iniciar la gestió de les autoritzacions de retorn a partir del mes de 
maig  mitjançant un número de telèfon amb suficient capacitat de 
línies per assignar dia i hora per a la tramitació “in situ”. 

 
Possibilitat de descentralitzar la gestió de l’obtenció de  l’autorització de 
retorn en altres dependències que no siguin les de l’avinguda Marquès 
de l’Argentera a banda de l’increment del nombre de personal i 
d’ampliació de l’horari d’atenció al públic. 

 
3-Preveure una certa automaticitat en l’emissió de l’autorització de 
retorn en el cas d’aquelles sol·licituds de renovació que es formulin 
dintre d’un període en el qual, previsiblement, l’administració ja sap  
que no haurà resolt  aquella sol·licitud de renovació. 
 



 
 
 
 
 
 
Es podria fer una emissió automàtica de l’autorització un cop la 
persona interessada demanés la renovació de l’autorització de 
residència i/o treball. Aquest permís de retorn es podria considerar amb 
una validesa de 90 dies a comptar a partir de la sortida de l’Estat 
espanyol.  Aquesta autorització de retorn deixaria de tenir validesa en 
el moment que es tingués constància de la targeta de treball i/o 
residencia renovada o de la notificació d’una resolució desfavorable. 
 


