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Subdirecció General d’Autoritzacions de Treball 

 

NOTA INFORMATIVA 2/2021 
 

Recomanació en relació amb el proper increment de la taxa de treball 

 

El dia 23.12.2021, es van aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 

aquest any. Entraran en vigor el dia 1 de gener de 2022. 

A partir de l’1 de gener les taxes d’autoritzacions de treball s’incrementaran un 1%. 

Es recomana a aquelles persones que ja hagin autoliquidat la taxa amb un import antic 

que, si els és possible, presentin la sol·licitud d’autorització de treball abans del dia 1, per 

tal que la seva tramitació no s’endarrereixi pel possible requeriment de l’import 

complementari. 

En canvi, si es té previst presentar la sol·licitud després del dia 1 de gener, es recomana 

que per fer el pagament de la taxa s’obtingui un formulari d’autoliquidació a partir de 

l’actualització dels imports a la nostra pàgina web, actualització que està previst fer tan bon 

punt es publiqui la Llei. 

 

NOUS IMPORTS DE LA TAXA DE TREBALL PER ALS PROCEDIMENTS MÉS HABITUALS 

Tipus d’autorització de treball  

Autoritzacions per a titulars d’estada per estudis que mantenen aquesta situació 133,55 € 

- Canvi de tipus d’autorització de compte propi a compte d’altri 89,10 € 

- Canvi d’àmbit territorial o d’ocupació d'una autorització per compte d'altri 89,10 € 

- Canvi d’àmbit territorial o d’activitat d'una autorització per compte propi 84,85 € 

Autoritzacions de treball per compte d'altri que el salari és inferior al doble del SMI 
(excepte titulars d’estada per estudis que mantenen aquesta situació) 

222,45 € 

Autoritzacions de treball per compte d'altri que el salari és el doble, o més, del SMI 
(excepte titulars d’estada per estudis que mantenen aquesta situació) 

444,90 € 

Autoritzacions de treball: 
- per compte propi (excepte titulars d’estada per estudis que mantenen aquesta situació) 

- per a professionals altament qualificats (Targeta Blava UE), o per a investigadors/ores 
74,00 € 

Pròrrogues per a persones transfrontereres 89,10 € 

Pròrrogues per a titulars d’estada per estudis 44,55 € 

Pròrrogues de durada determinada 18,00 € 

 

 

 


