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Benvolguts/des companys/es, 
 
Ens plau poder informar-vos sobre el contingut de la  reunió mantinguda el 22 d’octubre de 2007 pels 
representants dels Col�legis Professionals de Gestors, Graduats Socials, i Advocats de Barcelona amb el  Sr. 
Javier Montero, Cap de l’Oficina d’Estrangers de Barcelona, per a tractar les qüestions relatives al seu 
funcionament.  

 
 Criteri de l’Oficina d’Estrangers en relació a la capacitat econòmica del cap de família al servei 
domèstic.  

 
Per part dels representants dels Col�legis Professionals assistents a la reunió es va demanar al Sr. Montero 
que aclarís quin és el criteri seguit per l’Oficina d’Estrangers de Barcelona per determinar la capacitat 
econòmica de l’ocupador en les sol�licituds inicials d’autorització de residència i treball per compte d’altri pel 
sector de servei domèstic, qui va contestar el següent: 
  

• Per poder contractar a un empleat domèstic,cal que l’ocupador acrediti una renda anual de 
50.000€, i de 75.000 € si es vol contractar a més d’un empleat domèstic. L’acreditació de la 
disposició de les anteriors rendes es podrà fer acumulant a les pròpies les dels restants membres 
del nucli familiar.  

• Quan l’ocupador acrediti una situació de necessitat, la renda anual exigida  per contractar un 
empleat domèstic serà de 30.000 €, però es mantindrà l’exigència d’acreditar una renda anual de 
75.000 € quan es vulgui contractar a més d’un empleat domèstic; per part dels tres col�lectius 
presents va demanar-se la revisió d’aquest darrer criteri. Es troben en situació de necessitat, 
segons el criteri de l’Oficina d’Estrangers de Barcelona, els ocupadors majors de 65 anys, els que 
sense tenir-los cobrin una pensió d’invalidesa o es trobin en una situació d’incapacitat, i els nuclis 
familiars que tinguin nens amb 1, 2 o 3 anys. Exclòs aquest darrer cas ( famílies amb nens amb 1, 
2 o 3 anys), en la resta dels casos enunciats es podrà comptar amb les rendes d’altres familiars 
per a acreditar la capacitat econòmica requerida, aportant-se, a tal efecte, una declaració de 
responsabilitat econòmica del familiar.  

• L’Oficina d’Estrangers de Barcelona tindrà en compte per comprovar que l’ocupador acredita la 
capacitat econòmica indicada en cada un dels blocs anteriors la quantia més alta que figuri en la 
casella  472 ó 476 de l’imprès per realitzar la declaració de l’ IRPF.  

• Quan l’ocupador tingui més de 65 anys, o sense tenir-los  cobri una pensió d’invalidesa o es trobi 
en una situació d’incapacitat, i acrediti que concorre en ell circumstàncies que impedeixen la seva 
mobilitat fins al lloc de presentació de la sol�licitud,  es permetrà que la seva presentació pugui ser
realitzada per un familiar del sol�licitant, sempre que acrediti  degudament el seu vincle familiar i, a 
més, aporti un certificat mèdic que demostri la incapacitat de la  mobilitat del sol�licitant.  

 
Problemàtica que genera les variacions que experimenta el Catàleg d’Ocupacions de Difícil 
Cobertura durant el període que va des de la data de petició de la cita prèvia i la de la presentació 
de la sol�licitud.  

 
Comprovat que l’Oficina d’Estrangers de Barcelona no ha respectat el compromís assumit pel Sr. Manuel 
Laraña, antic cap de l’Oficina, en la reunió celebrada el 7 de juliol de 2006 amb els representants dels 
Col�legis Professionals de Gestors, Graduats Socials, i Advocats de Barcelona, i que consistia en la 
possibilitat d’acollir-se en el moment de la presentació de la sol�licitud al Catàleg d’Ocupacions més 
beneficiós quan aquest experimentés variacions en el període comprès entre la data de petició de cita prèvia 
i la de presentació de la sol�licitud (veure la notícia “ Informació relativa a la darrera reunió mantinguda amb 
el Cap de l’Oficina d’Estrangers. Nou 12/07/06), es va demanar al nou Cap de l’Oficina, el Sr. Montero, que 
respectés el compromís pres pel seu predecessor, permetent acollir-se al Catàleg existent en el moment de 
la petició de la cita prèvia si a la data de presentació de la sol�licitud l’ocupació hi havia quedat exclosa; 
petició que es va fonamentar amb l’argument de que no és imputable a l’administrat la demora de 
l’Administració. A més, es va motivar jurídicament la conveniència de que  també es permetés presentar la 
sol�licitud tenint en compte el Catàleg vigent al moment de presentar-la si hi inclogués l’ocupació que es vol 
contractar, malgrat que no hi figurés en el vigent al moment de demanar la cita. En efecte, en cas contrari, 
s’arribaria a l’absurd d’exigir la tramitació de l’oferta davant de la OTG per a una ocupació que està inclosa 
en el catàleg.   

 
Davant la fermesa manifestada, El Sr. Montero va creure convenient plantejar la qüestió a la Direcció 

 



General d’Immigració abans de pronunciar-se sobre el tema.  
 

Solució de les incidències que es produeixen al web del MAP quan es sol�licita cita prèvia per una 
sol�licitud d’autorització de residència i treball per compte d’altri.  

 
Des de l’Oficina d’Estrangers se’ns comunica que ens  facilitaran una guia explicativa de com poder resoldre 
a través de la pròpia web els problemes que pugin generar-se al tramitar la petició de cita prèvia.  

 
Autorització residència i treball C/A: necessitat de justificar la necessitat de contractació.  
 
Quan l’ocupació que s’estigui oferint no estigui relacionada amb l’activitat empresarial, el sol�licitant de 
l’autorització de residència i treball per compte d’altri haurà de justificar la necessitat de contractació, 
aportant, a tal efecte,  la documentació necessària per demostrar-ne la  conveniència.  

 
Habilitació d’una sala per a la correcció d’errors materials en les autoritzacions inicials de 
residència i treball.  
 
L’Oficina d’Estrangers de Barcelona ha habilitat una sala a la primera planta de l’Avinguda Marquès 
d’Argentera 4,  en horari de 12:30 a 13:00 hores,  per permetre la correcció dels errors materials que 
continguin les resolucions, com ara els relatius al nom de l’empresari, qüestions relatives a les taxes, etc.  

 
Vista d’expedient.  
 
Els advocats que tot i tenir concedida cita per la vista de l’expedient no poguessin comparèixer el dia 
acordat, hauran de justificar amb l’antelació suficient la seva absència.  

 
 
 

Cordialment,  
 
Josefa Gutiérrez Mangas 
Coordinadora de la Comissió d’Estrangeria.  
 


