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NOTA INFORMATIVA 1/2021 
 

Sobre l’entrada en vigor del Reial decret 903/2021, del 19 d’octubre, i els seus efectes 
sobre les autoritzacions de treball per a menors tutelats. 

Ens plau comunicar que, finalment, ha vist la llum una reforma normativa molt treballada i 

molt lluitada per la Generalitat de Catalunya, que recull també l’esperit de les entitats que 

treballen amb les persones joves tutelades. 

Entre altres aspectes rellevants és important destacar que el Reial decret 903/2021, del 19 

d’octubre (BOE núm. 251, de 20.10.2021) reforma dels articles 196, 197 i 198 del Reial 

decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, 

sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social;  que entrarà en 

vigor el dia 9 de novembre de 2021, i que té com a objectius més rellevants: 

 Incorporar, per defecte, a les autoritzacions de residència que es concedeixen a 

persones estrangeres tutelades per un servei públic de protecció de menors, una 

habilitació per treballar en cas d’haver complert els setze anys.  

 Modificar el règim d’autoritzacions d’aquest col·lectiu un cop les persones que 

l’integren facin 18 anys (majoria d’edat).  

Quan s’exhaureixi la vigència de les autoritzacions de residència amb habilitació per 

treballar obtingudes durant la minoria d’edat, s’aplicarà un règim de renovació de 

l’autorització anterior amb l’objectiu de mantenir la situació de residència amb 

habilitació per treballar més enllà dels divuit anys. 

Per tant, decau la necessitat de tramitar, en aquests casos, autoritzacions  inicials 

de residència i treball, la qual cosa implicava el compliment d’un nivell de requisits 

de difícil assoliment i que en conseqüència impedia, en molts casos, el manteniment 

de la situació de regularitat de les persones joves extutelades al nostre país.  

 Establir un mecanisme que permet recuperar la condició de residència legal amb 

autorització per treballar a aquelles persones estrangeres d’entre 18 i 23 anys que, 

havent estat tutelades pel Servei de Protecció de Menors, havien entrat en una 

situació d’irregularitat administrativa perquè no havien pogut obtenir una 

autorització de residència, o de residència i treball, quan van accedir a la majoria 

d’edat.   

Cal dir que aquesta nova regulació, relativa a les autoritzacions administratives de 

residència de les persones joves tutelades i extutelades, implica que l’Administració 

General de l’Estat passarà a ser la competent en la tramitació de la totalitat de les 

autoritzacions associades a aquest nou règim, en tant que aquest es fonamenta en 

l’obtenció d’autoritzacions de residència amb habilitació per treballar i en la renovació 

d’aquestes autoritzacions, matèries en les quals la Generalitat de Catalunya no té 

reconeguda la competència. 
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En virtut, doncs, del que preveu la disposició transitòria única del nou Reial decret 

903/2021, les sol·licituds de les autoritzacions que preveuen els articles 196, 197 i 198 del 

Reglament de la Llei orgànica 4/2000, presentades amb anterioritat al dia 9 de novembre 

de 2021, data d’entrada en vigor del nou Reial decret, i que es trobin en curs i pendents de 

resolució en la data indicada, es tramitaran i resoldran conforme al que preveu el nou Reial 

decret. 

La Subdirecció General d’Autoritzacions de Treball, per tal d’evitar tràmits innecessaris a 

les persones interessades, traslladarà d’ofici aquestes sol·licituds d’autorització a l’Oficina 

d’estrangeria de la Subdelegació del Govern que correspongui segons la província de 

residència de la persona titular de l’autorització de procedència, per tal que aquest òrgan 

les tramiti d’acord amb el que preveu la nova redacció de l’article 197 del Reial decret 

557/2021, és a dir, com a renovació de l’autorització de residència amb habilitació per 

treballar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


