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TAXA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L'EMISSIÓ DELS INFORMES 

D’ESTRANGERIA 
 

L’emissió i notificació dels informes d’estrangeria estan subjectes a una taxa que ha 
d’abonar la persona que sol·licita l’informe d’estrangeria. Cal justificar el pagament 
total de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud d’informe i com a 
condició prèvia per a admetre-la a tràmit 
 
Apartir del proper 25 d’abril de 2016 es traspassa definitivament el cobrament de 
les cartes de pagament de la taxa de finestra a canals EXCLUSIVAMENT 
telemàtics (caixer automàtic o Servicaixa). 
La persona que sol·licita l'informe  pot escollir la via de pagament, ja sigui: 
 
 a)      Pagament presencial: , només serà possible ingressar la quota de la taxa a 
través del caixer automàtic o servicaixa, passant el codi de barres de la carta de 
pagament.  Serà, per tant, imprescindible disposar d’una targeta de crèdit o de 
dèbit per a completar el pagament. El justificant d’haver efectuat l’ingrés serà, com 
fins ara, la pròpia carta de pagament que ja no portarà el segell de l’oficina sinó que 
s’haurà d’adjuntar l’imprès que s’obtingui del caixer després de l’operació. 
La carta de pagament s'obté a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat 
(http://tramits.gencat.cat/ca). 
  
b)      Pagament electrònic: omplint el formulari amb les dades de targeta i realitzant el 
pagament. 
  
  
Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una 
dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar 
Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d’Atenció 
Ciutadana i de les Oficines de Benestar Social i Família per tal que els facilitin 
l’expedició de la carta de pagament. 
  
 

PREU TAXES 2017 
 

TIPOLOGIA D’INFORME IMPORT DE LA TAXA 

INF01: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar 38.60€ 

INF02: grau d’integració social per a l’arrelament social a 
Catalunya 

0€ 

INF03: esforç d’integració per a la renovació de residencies 
temporals 

0€ 

INF04: adequació de l’habitatge per a la renovació de 
residència per reagrupament familiar 

38.60€ 

 

 

 

 
 
 

 


