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NOTA INFORMATIVA 4/2022 

Sobre l’entrada en vigor del Reial decret 629/2022, de 26 de juliol, pel qual es modifica 

el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener  

El 16/08/2022 entra en vigor la major part de la reforma introduïda pel Reial decret 

629/2022, de 26 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, 

d’11 de gener. L’única part de la reforma que no resulta aplicable a partir d’aquesta data 

és la derogació dels articles 97 a 102 del Reglament, relativa a les autoritzacions de 

residència temporal i treball per compte d’altri de durada determinada. Aquesta derogació 

serà efectiva a partir del 27/07/2023; fins aleshores, es mantindrà la vigència dels 

procediments codificats amb la referència AUT06a (autoritzacions de residència i treball 

per compte d'altri de durada determinada, d'alts directius/ives, artistes i esportistes 

professionals) i AUT06c (pròrroga de les esmentades autoritzacions). 

El Reial decret 629/2022, de 26 de juliol, ha incorporat canvis importants en diversos 

procediments en els quals intervé la Generalitat de Catalunya com a Administració 

competent en matèria d’autoritzacions inicials de treball a Catalunya. Per aquest motiu, 

s’han actualitzat les guies de tramitació dels procediments més afectats per aquesta 

reforma, i pròximament s’actualitzaran les guies d’aquells procediments menys afectats 

per la nova regulació.  

Els procediments més afectats per aquests canvis, però no els únics que han estat 

modificats, són els següents: 

 AUT05a - Autoritzacions de treball per compte d'altri per a titulars d'estada per estudis, 

formació, pràctiques no laborals, o servei de voluntariat 

 AUT05c - Pròrroga de les autoritzacions inicials de treball per compte d'altri per a 

titulars d'estada per estudis, formació, pràctiques no laborals, o serveis de voluntariat 

 AUT05b - Autoritzacions de treball per compte propi per a titulars d'estada per estudis, 

formació, pràctiques no laborals, o servei de voluntariat 

 AUT05d - Pròrroga de les autoritzacions inicials de treball per compte propi per a 

titulars d'estada per estudis, formació, pràctiques no laborals, o serveis de voluntariat 

 MOD03a - Modificacions de la situació d'estada per estudis, investigació, formació o 

pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte d'altri 

 MOD03d - Modificacions de la situació d'estada per estudis, investigació, formació, o 

pràctiques no laborables a la situació de residència i treball com a professional 

altament qualificat (Targeta Blava UE) 

 MOD03b - Modificacions de la situació d'estada per estudis, investigació, formació, o 

pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte propi 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/629
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/629
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_altri/aut06/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_altri/aut06c/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_altri/aut05a/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_altri/aut05c/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_propi/aut05b/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_propi/aut05d/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_altri/mod03/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_altri/mod03d/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_propi/mod03b/
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 MOD06a - Modificacions de la situació de residència per circumstàncies excepcionals 

a la situació de residència i treball per compte d'altri: el sol·licitant és l'estranger 

habilitat per treballar per compte d'altri 

 MOD04a - Modificacions de la situació de residència a la situació de residència i treball 

per compte d'altri per a excomunitaris 

Les guies de tramitació dels nou procediments enumerats ja han estat modificades. 

També s’han modificat, o es modificaran pròximament, les guies de tramitació d’altres 

procediments en els quals l’impacte del Reial decret 629/2022, de 26 de juliol, ha estat 

menor. Està previst que el procés d’actualització d’aquestes últimes guies finalitzi el 

setembre. 

 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_altri/mod06a/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_altri/mod04a/

