Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació

NOU IMPORT DE LA TAXA DE RESIDÈNCIA PER SOL·LICITAR UNA
MODIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ DE RESIDÈNCIA PER CIRCUMSTÀNCIES
EXCEPCIONALS A RESIDÈNCIA “ORDINÀRIA” (MOD06)

Us informem que recentment l’Administració General de l’Estat ha modificat l’import
que cal pagar en concepte de taxa de residència per a les sol·licituds de modificació de
residència per circumstàncies excepcionals (amb o sense treball) a residència amb
treball.
Aquests tràmits són els que identifiquem com MOD06 i el nou import, per a les
sol·licituds presentades des del dia 1 de juliol, és de 15,30 euros.
Com ja sabeu, aquests tràmits són dels de més volum, per la qual cosa la repercussió
és força important.
Us demanem que feu la màxima difusió d’aquesta nota per tal que qui tramiti una
d’aquestes sol·licituds faci la liquidació de la taxa per l’import correcte.
Tot seguit us adjuntem l’actualització de la informació que cal conèixer per a una
correcte autoliquidació d’aquesta taxa. Esperem que al llarg d’aquest matí aquesta
actualització ja estigui penjada al nostre web.
Aquelles persones que hagin autoliquidat un import inferior (fins ara l’import era de
10,20 euros) és molt recomanable que facin una autoliquidació complementària per la
diferència.
Això es pot fer a la mateixa pàgina web del Ministeri de Política Territorial i
Administració Pública on s’ha fet l’autoliquidació i fer arribar el justificant del pagament
a la subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball, preferentment a través
d’alguna de les nou oficines habilitades que ja coneixeu. (en entrar al model amb codi
052 s’explica com fer-la, tanmateix, tot seguit també us annexem un full que indica
com fer l’autoliquidació complementària).

Barcelona, 21 de juliol de 2011

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació

Pagament de taxes de residència en la tramitació de sol·licituds
d’autoritzacions de residència i treball
La gestió i la recaptació de la taxa de residència correspon a l’Administració
General de l’Estat.
Per al pagament d’aquesta taxa cal utilitzar el model amb codi 052 que s’ha de
descarregar des de la pàgina web del Ministeri Política Territorial i Administració
Pública (podreu fer-ho encara que no conegueu el vostre número d’expedient).
Us informem que fins que es fa el pagament de les taxes no es pot instruir
l’expedient, per aquest motiu us recomanem que aporteu el justificant de pagament
juntament amb la resta de documentació que acompanya la sol·licitud.
Per obtenir una correcta autoliquidació, segons la sol·licitud que estigueu tramitant,
quan us descarregueu el model 052 cal marcar la casella que s’indica a continuació:
Sol·licitud de modificació de residència per circumstàncies excepcionals
a residència i treball (MOD06): casella 1.2.3
Sol·licituds d’autoritzacions que comporten, alhora, sol·licitud inicial de
residència (AUT01, AUT03, AUT06, AUT07, AUT08, MOD03 i MOD04): casella
1.2.1
Sol·licituds de modificacions de sector d’activitat, d’àmbit geogràfic o entre
compte propi i compte d’altri (MOD07) que es presentin durant el període de
renovació*: casella 1.2.2
Sol·licituds de modificacions de algun tipus de residència a un altre tipus de
residència (MOD08, MOD09, MOD10) que es presentin durant el període de
renovació*: casella 1.2.2
No meriten taxa de residència els procediments AUT02, AUT04, AUT05 i MOD05.

* Si es presenten abans d’entrar en aquest període, no meriten taxa de residència; es considera període
de renovació el que s’estén des de 60 dies abans de la caducitat de la targeta fins a 3 mesos després.

Actualitzat a 21 de juliol de 2011

COM AUTOLIQUIDAR UNA TAXA DE RESIDÈNCIA COMPLEMENTÀRIA
És important tenir a mà el resguard de pagament de la taxa que vau autoliquidar inicialment.
A continuació heu de seguir els següents passos:

1. Accediu a la pàgina web del Ministeri Política Territorial i Administració Pública i
descarregueu-vos el model de pagament de la taxa 052 (podreu encara que no conegueu el
vostre número d’expedient).

2. Marqueu la opció “COMPLEMENTARIA”

3. Introduïu a les caselles buides els últims números
que hi ha sobre el codi de barres de la liquidació que
vau fer inicialmet (“AUTOLIQUIDACIÓ PRINCIPAL”)

4. Indiqueu l’import que vau pagar en
l’autoliquidació principal

5. Seleccioneu la casella que
correspongui amb el tràmit que heu
sol·licitat.

6. Per últim comproveu que l’import que heu de pagar com a complementari és correcte.

