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Nota informativa

Cita prèvia per a la presentació de sol·licituds de renovació d’autorització de
residència, residència i treball i de residència de llarga durada
A partir del dia 2 de novembre de 2011, l’Oficina d’Estrangers de Barcelona posa a disposició dels
usuaris la possibilitat de tramitar la renovació de les autoritzacions de residència i residència de llarga
durada mitjançant un sistema de cita prèvia que possibilitarà la instrucció i resolució immediata de
l’expedient. Aquest sistema de cita prèvia és accessible a través del lloc web d’Estrangeria del Ministeri
de Política Territorial:

www.mpt.gob.es
Un cop en aquest portal, heu d’accedir a l’apartat “Extranjería” i a continuació seguir les passes següents:

•
•
•
•
•
•

Seleccioneu “CITA PREVIA DE EXTRANJERÍA”.
Trieu la província: Barcelona
Elegiu l’Oficina on voleu presentar la sol·licitud de renovació.
Seleccioneu el tràmit per al qual demaneu la cita: RENOVACIÓN DE AUT. DE RESIDENCIA y/o
AUT. DE RESIDENCIA Y TRABAJO
Empleneu les dades que us demana la pantalla corresponent
Reserveu la cita pel dia i hora que us interessi

Les cites poden demanar-se a partir del 19 d’octubre de 2011.
Tràmits de renovació que es poden presentar amb cita prèvia:
¾ Renovació d’autoritzacions de residència temporal
¾ Renovació d’autoritzacions de residència i treball
¾ Residència de llarga durada
¾ Residència de llarga durada-UE

MOLT IMPORTANT: Cal presentar la sol·licitud de renovació juntament amb tota la documentació
completa, i amb els justificants de pagament de les taxes que correspongui.
Taxes que cal pagar:
•
•

Taxa de residència: codi 052 (formulari 790): Cal pagar-la en totes les sol·licituds de renovació.
Taxa laboral: codi 062 (formulari 790): Cal pagar-la únicament quan demaneu renovació
d’autorització de residència i treball i el treballador estigui desenvolupant una activitat laboral per
compte propi o d’altri en el moment de la sol·licitud. Aquesta taxa no es paga en sol·licituds de
residència de llarga durada.

Per obtenir els models de pagament de taxes: per internet: http://www.mpt.es/servicios/extranjeria.html
(clic a “Gestión y Pago de Tasas”).
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