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NOTA INFORMATIVA 1/2022 

 

Sobre el procediment per sol·licitar la devolució de taxes indegudament pagades, i 

quan escau fer-ho. 

Per tal de facilitar la tramitació més correcta i àgil possible, hem incorporat al web 

d’Estrangeria del Departament d’Empresa i Treball  la descripció en detall del 

procediment que cal seguir per sol·licitar la devolució d’una taxa de treball pagada 

indegudament, així com els formularis concrets per dur a terme aquesta petició. Tota la 

informació en 3 clics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Cliqueu a 
“L’autorització de 

residència i treball” 

Cliqueu a “Taxes: 
pagament i 
devolució” 

Cliqueu a 
“Devolució” 

/treball.gencat.cat/ca/ambits/
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Barcelona, 26 de gener de 2022 

Subdirecció General d’Autoritzacions de Treball 

 

Cal tenir en compte que la devolució d’una taxa de treball pagada només s’acceptarà a 

tràmit en el cas que no s’hagi efectuat la sol·licitud d’autorització de treball a la qual està 

vinculada, i això només es produeix en les següents situacions:  

 Perquè la sol·licitud d’autorització vinculada a la taxa pagada s’hagi resolt amb 

una NO admissió a tràmit. 

 Perquè no s’hagi arribat a presentar la sol·licitud d’autorització vinculada a la taxa 

pagada. 

L’apartat Devolució de la taxa de treball del web ofereix el contingut següent: 

1. Qui pot sol·licitar la devolució i com cal acreditar la titularitat d’aquest dret.  

2. Com es pot sol·licitar la devolució.  

3. Informació sobre la gestió d’aquest expedient per part de l’Administració. 

D’altra banda, amb la voluntat d’evitar tràmits d’esmena d’errades o de manca de dades, 

s’hi ofereixen plantilles o formularis adequats a totes i cadascuna de les accions que 

requereix el procediment, segons quina sigui la situació de qui sol·licita. 

Cal insistir que és del tot recomanable utilitzar aquest material, atès que l’objectiu que l’ha 

inspirat és oferir a la ciutadania tota la informació precisa perquè l’expedient s’instrueixi 

àgilment, sense requeriments o tràmits addicionals. 

Seguir aquestes indicacions, doncs, permet conèixer com es pot acreditar el dret a la 

devolució i agilitzar-la, en cas que correspongui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/tramitacio/proces_autoritzacio/pagament/devolucio/

