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NOTA INFORMATIVA 1/2020 
 

Exempció de la taxa de treball en el supòsit d’ingressos inferiors a 30.000 € 
 

Demà, 01.05.2020, entraran en vigor la Llei de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per a aquest any i la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic. 

Aquestes lleis estableixen una exempció de la taxa de treball que es merita per raó de la 

tramitació de les sol·licituds d’autoritzacions de treball, o de residència i treball, 

competència de la Generalitat de Catalunya. 

Estaran exemptes de pagar aquesta taxa aquelles sol·licituds en què el subjecte passiu 

obligat al seu pagament sigui una persona física amb ingressos inferiors a 30.000 euros 

Es considera que els ingressos són inferiors a 30.000 euros si, en data de la sol·licitud, 

aquesta persona no va tenir l’obligació de presentar l’última declaració de l’impost sobre 

la renda de les persones físiques (IRPF) o si la suma de la base imposable general i la 

base imposable de l’estalvi d’aquest impost va ser inferior a 30.000 euros. 

Està previst fer avui una modificació provisional del funcionament del web per informar 

d’aquesta exempció, en aquells casos que el subjecte passiu és una persona física, i 

oferir una declaració responsable juntament amb el formulari que es descarrega. 

En el cas que els ingressos d’aquesta persona (normalment l’ocupador/a) siguin inferiors 

a 30.000 euros, cal que signi la declaració responsable i s’ha d’adjuntar aquesta 

declaració en lloc del comprovant del pagament de la taxa, que no caldrà pagar. En 

aquest cas l’òrgan instructor comprovarà d’ofici les dades de l’IRPF que consten a 

l’Agència Tributària. 

En canvi, si els ingressos van ser superiors a 30.000 euros, no cal fer la declaració 

responsable i l’òrgan instructor requerirà el pagament de la taxa amb posterioritat a la 

presentació de la sol·licitud. 

En un termini breu s’adaptarà el web amb la solució definitiva. Llavors es podran 

descarregar alhora la declaració responsable i el document d’autoliquidació de la taxa, 

per tal que es pugui pagar la taxa abans de presentar la sol·licitud o, si és el cas, aportar 

la declaració responsable. 

 

 

 
 

 
Barcelona, 30 d’abril de 2020 
La Sub-direcció General d’Autoritzacions de Treball 
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