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NOTA INFORMATIVA 6/2013 (actualitzada en data 09/09/2013) 
 

Les autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals, 
quan caduquen: es renoven o es modifiquen? 
 

Quan les autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals s’apropen a la seva 

data de caducitat, per a la gran majoria cal sol·licitar el procediment de modificació de la situació de 

residència per circumstàncies excepcionals (MOD06) davant la Generalitat de Catalunya. 

Tanmateix, existeixen tres tipus d’aquestes autoritzacions per circumstàncies excepcionals que només 

es poden modificar si es donen unes determinades condicions. Són les següents: 

 Les concedides per raons de protecció internacional (article 125 del RD 557/2011): cal sol·licitar la 

modificació, davant la Generalitat de Catalunya, només en el cas que no continuïn les condicions que 

van motivar la concessió de l’autorització inicial per circumstàncies excepcionals. Cas que es 

mantinguessin aquestes circumstàncies, caldrà presentar sol·licitud de renovació davant 

l’Administració General de l’Estat. 

 Les concedides per col·laborar amb autoritats policials, fiscals o judicials en qüestions alienes a la 

lluita contra xarxes organitzades, o per motius de seguretat nacional (article 128. 5 a) en relació amb 

l’article 127 del RD 557/2011): cal sol·licitar la modificació, davant la Generalitat de Catalunya, només 

en el cas que les autoritats competents certifiquin que no continuen les condicions que van motivar la 

concessió de l’autorització inicial per circumstàncies excepcionals. Cas que es mantinguin aquestes 

circumstàncies, caldrà presentar sol·licitud de renovació davant l’Administració General de l’Estat. 

 Les concedides per raons humanitàries, en el supòsit de menors estrangers desplaçats 

temporalment per seguir un tractament mèdic (article 126.2 del RD 557/2011): cal sol·licitar la 

renovació, davant l’Administració General de l’Estat, pel temps imprescindible per completar el 

tractament mèdic. No obstant això, una vegada s’ha completat el tractament mèdic, existeix la 

possibilitat de sol·licitar la modificació davant la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, cal tenir en compte que hi ha altres tres modalitats més d’aquestes autoritzacions per 

circumstàncies excepcionals, els procediments derivats de les quals sempre s’han de sol·licitar davant 

l’Administració General de l’Estat, i que són: 

 Residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals de dones estrangeres víctimes de 

violència de gènere. 

 Residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals per col·laborar contra xarxes 

organitzades. 

 Residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals de persones estrangeres víctimes de 

tracta d’éssers humans. 

Us comuniquem que hem incorporat aquesta informació a la documentació dels procediments MOD06 

disponibles a la nostra pàgina web, així com un advertiment per tal de recordar que les persones 

estrangeres que en el seu dia ja van tramitar el procediment MOD06 i que ara es troben en període de 

renovació, no han de tornar a sol·licitar el procediment MOD06 davant la Generalitat de Catalunya, sinó 

que els correspon tramitar una renovació davant l’Administració General de l’Estat. 
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