DISSABTE DIA 12 DE DESEMBRE EL BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
VA PUBLICAR LA LLEI ORGÀNICA 2/2009, D’11 DE DESEMBRE, DE
REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 4/2000, D’11 DE GENER, SOBRE
DRETS I LLIBERTATS DE LES PERSONES ESTRANGERES A ESPANYA
I LA SEVA INTEGRACIÓ SOCIAL.
En relació a les competències que la Generalitat de Catalunya té en aquesta matèria, els dos
canvis més destacats que afecten a la tramitació de les sol∙licituds que es presentin el dia 13 de
desembre o amb posterioritat a aquesta data són els dos que exposem tot seguit.

PRIMER. Les taxes de les autoritzacions de residència es meriten (s’han de pagar)
pel fet de presentar la sol·licitud.

La modificació dels articles 44 a 47 de la Llei d'Estrangeria implica que en lloc de pagar la taxa
en el moment de la concessió d’una autorització de residència, aquesta es merita quan es
sol∙liciti l'autorització. Això afecta a totes les sol∙licituds que es presentin a partir del dia 13 de
desembre de 2009.

Per aquest motiu, quan es presenti una sol∙licitud que comporti una autorització de residència
el Servei d’Ocupació de Catalunya farà un requeriment per tal que es faci el pagament i es
donarà un termini per fer‐lo.

Hi ha una única excepció al que s'acaba d'exposar, que és l'autorització de residencia i treball
per compte d'altri a favor de treballadors/ores del servei domèstic de caràcter parcial o
discontinu. En aquest cas no caldrà pagar la taxa fins que es produeixi l'alta a la Seguretat
Social.

SEGON. El cònjuge i els fills reagrupats, que ja tenen autorització de
residència poden treballar sense necessitat de fer cap tràmit.

La modificació de l'article 19.1 de la Llei d'Estrangeria habilita per treballar, sense necessitat de
fer cap tràmit, al cònjuge o fill/a de reagrupat que ja estigui autoritzat a residir. Aquestes
persones no han de fer cap sol∙licitud per poder treballar.

En canvi, si el parentiu amb la persona que l'ha reagrupat és diferent del de cònjuge o fill, per
poder treballar ha de sol∙licitar prèviament una autorització, com fins ara, ja que per a la resta
de parents la Llei no s'ha modificat.

Per altra banda, cal destacar també que la Llei regula noves situacions que poden ser objecte
d’autoritzacions de treball, com ara:
•

Dones estrangeres víctimes de violència de gènere (residència temporal i treball,
article 31 bis).

•

Menors tutelats (residència i treball, article 35.9).

•

Persona estrangera, que està irregularment a Espanya i que sigui víctima, perjudicat o
testimoni d’un acte de tràfic il∙lícit d’éssers humans, immigració il∙legal, explotació
laboral o de tràfic il∙lícit de mà d’obra o d’explotació en la prostitució com a abús de la
seva situació de necessitat i que denuncia o coopera i col∙labora amb les autoritats,
proporcionant dades essencials o testificant en el procés corresponent (autorització
provisional de residencia i treball, article 59).

•

Víctimes de tràfic d’essers humans (autorització de residencia i treball per
circumstàncies excepcionals i autorització provisional, article 59 bis).

Totes aquestes situacions, llevat de la primera, estan pendents de desenvolupament
reglamentari.

