Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball

NOTA INFORMATIVA 2/2012

Anul·lació dels antics impresos de pagament de la taxa autoliquidable d’autoritzacions de treball

El 25.11.2011, tal i com es va informar amb la Nota Informativa 7/2011, es van introduir
determinades millores en la gestió del pagament de les taxes autoliquidables d’autoritzacions de
treball, per tal que:
-

Es poguessin pagar tant al ServiCaixa com a les oficines de La Caixa

-

Hi hagués una major vinculació entre la sol·licitud d’autorització i la carta de pagament
de la taxa autoliquidable de treball.

Tal i com s’informava a la Nota esmentada, des d’aquell dia el pagament de la taxa autoliquidable
de treball s’ha de fer amb el document “Formulari de sol·licitud i de taxa de treball -formulari
unificat” que s’obté de la pàgina web en funció de cada procediment, personalitzat amb les dades
de la persona treballadora i de l’empresa.
Una vegada consolidat el nou procediment es fa necessari donar de baixa els impresos antics.
En conseqüència, a partir del dia 9 de febrer de 2012 deixaran de ser operatius els següents
impresos:
Imprès
G146NAT-010-12
G146NAT-011-02
G146NAT-009-02
G146NAT-008-02
G146NAT-021-00
G146NAT-008-02
G146NAT-022-00

Codi de barres
90999210029990283091
90999210029990283108
90999210029990283110
90999210029990283121
90999210029990283133
90999210029990283145
90999210029990283157

Import
190,15 €
380,35 €
114,10 €
76,10 €
38,01 €
76,10 €
15,30 €

Us recordem que per a una més ràpida tramitació dels expedients que són competència de la
Generalitat, cal que la sol·licitud i el document d’autoliquidació de la taxa de treball obtinguts a
través del Web, es presentin en una de les nou oficines habilitades per fer aquests tràmits,
acompanyades de tota la documentació necessària, del justificant de pagament de la taxa de
treball i, en el seu cas, del justificant de pagament de la taxa de residència.
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