Informació relativa a la Nota informativa núm. 121

MODEL DE DESISTIMENT DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE
RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL|FEINA PER COMPTE ALIENA
INICIAL I SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ DE
RESIDÈNCIA A LA DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE ALIENA.

Després de l'entrada en vigor del RD 240/2007, de 16 de febrer, els nacionals
de l'UE/EEE/Suïssa estan obligats a sol·licitar un certificat de registre:
inscripció en el Registre Central d'Estrangers. L'esmentada obligació s'estén
també (lògicament ) als nacionals de Bulgària/Romania després de la seva
plena incorporació a l'UE l'1 de gener de 2007.
Tanmateix, els nacionals de Bulgària i Romania que estiguin afectats pel
període transitori establert pel Govern espanyol a la lliure circulació de
treballadors per compte d'altri i que tinguin en l'actualitat en tràmit a l'Oficina
d'Estrangers de Barcelona una sol·licitud d'autorització de treball i residència
inicial compte aliena, han de presentar en qualsevol Registre administratiu una
sol·licitud segons model full 121, on:
1) d'una banda: desisteixen de la sol·licitud d'autorització de residència i
treball inicial compte aliè.
2) sol·liciten la modificació de la seva situació de residència com a ciutadà
de la Unió, a la situació de residència i treball|feina per compte aliena
Junt amb el model 121 (per duplicat), han de presentar:
1) una còpia del certificat de registre i
2) una còpia del resguard de sol·licitud (EX 01) d'autorització de treball i
residència compte aliè inicial de règim general que es va lliurar a
l’empresari quan van presentar aquesta sol·licitud. La modificació
actual del full 121 consisteix precisament en l'exigència d'aquesta
còpia que pot facilitar els tràmits de localització dels expedients
Una vegada presentada aquesta documentació junt amb el model 121,
s'arxivarà l'expedient de residència i treball|feina inicial i es traslladarà la
documentació de l'esmentat expedient a la Secció de modificacions perquè
resolguin la sol·licitud com un expedient de modificació.
Barcelona, 07 de maig de 2007.
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MODELO DE DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA AJENA INICIAL Y
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA A LA
DE RESIDENCIA Y TRABAJO POR CUENTA AJENA

Tras la entrada en vigor del RD 240/2007, de 16 de febrero, los nacionales de
la UE/EEE/Suiza están obligados a solicitar un certificado de registro:
inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha obligación se extiende
también (lógicamente ) a los nacionales de Bulgaria/Rumania tras su plena
incorporación a la UE el 1 de enero de 2007.
Sin embargo, los nacionales de Bulgaria y Rumanía que estén afectados
por el período transitorio establecido por el Gobierno español a la libre
circulación de trabajadores por cuenta ajena y que tengan en la actualidad en
trámite en la Oficina de Extranjeros de Barcelona una solicitud de autorización
de trabajo y residencia inicial cuenta ajena, deben presentar en cualquier
Registro administrativo una solicitud según modelo hoja 121, donde:
3) por un lado: desisten de la solicitud de autorización de residencia y
trabajo inicial cuenta ajena.
4) solicitan la modificación de su situación de residencia como ciudadano
de la Unión, a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena
Junto con el modelo 121 (por duplicado), deben de presentar:
3) una copia del certificado de registro y
4) una copia del resguardo de solicitud (EX 01) de autorización de trabajo y
residencia cuenta ajena inicial de régimen general que se entregó al
empleador cuando presentaron ésta solicitud. La modificación actual de
la hoja 121 consiste precisamente en la exigencia de ésta copia que
puede facilitar los trámites de localización de los expedientes.
Una vez presentada esta documentación junto con el modelo 121, se archivará
el expediente de residencia y trabajo inicial y se trasladará la documentación de
dicho expediente a la Sección de modificaciones para que resuelvan la solicitud
como un expediente de modificación.
Barcelona, 7 de mayo de 2007
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