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ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
CAPITOL I. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1 
 
1. El procediment de devolució d’ingressos indeguts és aplicable a aquelles devolucions en les 
quals és competent per a la seva tramitació aquesta Administració, és a dir, les de crèdits i 
demés ingressos de dret públic la gestió de recaptació dels quals es realitzi pels òrgans 
d’aquest Ajuntament. 
 
2. La present Instrucció serà d’aplicació per a tots aquells ens o òrgans que depenent 
d’aquesta Administració tinguin pressupost diferenciat de l’Ajuntament. 
 
CAPITOL II. PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 2 
 
Els subjectes passius o els responsables i els demés obligats tributaris tindran dret a la 
devolució dels ingressos que indegudament haguessin realitzat a la Tresoreria d’aquesta 
administració en ocasió del pagament de deutes derivats d’ingressos de Dret públic. 
 
En cas de fusió o absorció d’una persona jurídica la qual sigui titular d’aquest dret, el mateix es 
transmetrà a la persona jurídica nova o a l’absorbent. 
 
En els supòsits d’escissió total o parcial, el dret podrà transmetre’s, en el seu cas, a les 
persones jurídiques beneficiàries de l’escissió, d’acord amb allò que disposa la legislació 
mercantil. 
 
Article 3 
 
1. La quantitat a retornar en conseqüència d’un ingrés indegut estarà constituïda, en primer 
lloc, per l’import de l’ingrés indegudament efectuat i reconegut a favor de l’obligat al pagament. 
 
2. Formaran part de la quantitat a retornar: 

a) El recàrrec, els costos i els interessos satisfets durant el procediment quan l’ingrés 
s’hagués realitzat per via d’apressament. 

b) L’interès legal aplicat a les quantitats indegudament ingressades, pel temps transcorregut 
des de la data del seu ingrés a la Tresoreria fins a la proposta de pagament efectuada per 
l’òrgan corresponent, essent el tipus d’interès legal aplicable el vigent en el dia en que 
s’efectuà l’ingrés indegut. 

 
Article 4 
 
1. El dret a la devolució prescriurà en els terminis que per a tal matèria regula la Llei general 

tributària. 
 
2. El termini de prescripció començarà des del dia en que es realitzà l’ingrés indegut i 

s’interromprà per qualsevol acte fefaent del obligat al pagament, o dels seus hereus o 
causahavents, dirigit a l’obtenció de la devolució de l’ingrés indegut o per qualsevol acte 
d’aquesta Administració en que es reconegui la seva existència. 

 
3. Reconeguda la procedència de la devolució, prescriurà així mateix, en els terminis que 

determina per a tal matèria la Llei general pressupostària, el dret per a exigir el pagament si 
aquest no fos reclamat pels creditors legítims. Aquest termini es comptarà des de la data de 
notificació del reconeixement de l’esmentada obligació. 

 
 



CAPITOL III. PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DEL DRET A LA DEVOLUCIÓ 
 
Article 5 
 
El procediment per al reconeixement del dret a la devolució i la restitució del que s’ha ingressat 
indegudament, o bé l’execució de la devolució acordada, podrà iniciar-se d’ofici o a instància de 
la part interessada. 
 
Article 6 
 
1. El reconeixement del dret a la devolució d’un ingrés indegudament efectuat en la Tresoreria 

es realitzarà en virtut del procediment regulat en la present Instrucció i en particular, en els 
següents casos: 

 
a) Quan s’hagi produït una duplicitat en el pagament dels deutes i de les obligacions. 
b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l’import dels deutes i de les obligacions 

liquidades per l’administració o autoliquidades pel propi obligat al pagament. 
c) Quan s’hagin ingressat després de prescriure l’acció per al seu pagament, deutes 

liquidats per l’Administració o autoliquidats pel propi obligat al pagament, així com quan 
s’hagin satisfet deutes l’autoliquidació dels quals hagi estat realitzada trobant-se prescrit 
el dret de l’Administració per a practicar la oportuna liquidació. 

 
2. Quan l’Administració rectifiqui, d’ofici o a instància de l’interessat, qualsevol error material, de 

fet o aritmètic, patit en una liquidació o en un altre acte de gestió i l’acte objecte de 
rectificació hagués motivat un ingrés indegut li serà d’aplicació el que disposa aquesta 
Instrucció, si bé correspondrà en tot cas al mateix organisme que dictà l’acte, instruir 
l’expedient i acordar la resolució que procedeixi, reconeixent en el seu cas, el dret a la 
devolució.  

 
Article 7 
 
Deurà iniciar-se d’ofici un expedient de devolució d’ingressos indeguts en els següents 
supòsits: 
 
a) En els que s’hagi reconegut el dret a la devolució en la resolució d’un recurs o reclamació 

administrativa en una sentència o resolució judicial o en qualsevol acord o resolució que 
suposi la revisió o anul·lació dels actes administratius que haguessin donat lloc a l’ingrés 
d’un deute en quantitat superior a la que legalment sigui procedent. 

b) Quan el dret a la devolució resulti de la comprovació d’autoliquidacions o liquidacions 
provisionals. 

c) Quan en aplicació de l’ordenament jurídic, s’hagi acordat la condonació total o parcial d’una 
sanció pecuniària ja ingressada. 

d) Quan aquesta Administració tingui constància del caràcter indegut d’un ingrés per duplicitat o 
excés en el pagament d’un deute, per l’ingrés de deutes prescrits o degut a un error 
material, de fet o aritmètic, en una liquidació o en un acte de gestió, sempre que no hagi 
prescrit el dret a la devolució. 

 
Article 8 
 
1. Quan el procediment s’iniciï a instància de l’interessat, la sol·licitud de devolució es dirigirà a 

l’Alcaldia presidència. 
 
2. En la sol·licitud s’hi faran constar les circumstàncies previstes en l’article 70 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i la mateixa haurà de ser registrada d’entrada en el Registre 
general, podent-se presentar per alguns dels mitjans regulats en l’article 38.4 de la norma 
legal abans invocada.  

 
3. De conformitat amb el que es regula en el punt 3) anterior, la sol·licitud haurà de contenir 

com a mínim les dades següents: 



a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta d’una persona jurídica, número 
d’identificació fiscal i domicili de l’interessat i, donat el cas, de la persona que el representi. 
b) Fets i raons on es concreti amb claredat la petició que s’efectua. 
c) Justificació documental de l’ ingrés indegut. 
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi de realitzar-se la devolució, podent-se 

optar per la transferència bancària, en aquest cas s’hauran d’indicar les dades 
identificables del compte corrent i de l’entitat financera o pel sistema de compensació, en 
els casos que procedeixi, segons disposa el Reglament General de Recaptació. 

e) Lloc, data i signatura. 
 
4. A la sol·licitud s’hi adjuntaran els documents que demostrin el dret a la devolució i la 

realització de l’ingrés indegut, així com tants elements de prova com consideri l’interessat 
oportuns per a tal efecte. 

 
5. S’hi adjuntaran els justificants de l’ingrés realitzat que, segons els casos, podran ser la carta 

de pagament original, certificació de l’ingrés en la Tresoreria, actes d’inspecció on constin 
les quantitats ingressades o documents de similar valor. Això no obstant, els esmentats 
justificants podran substituir-se per la menció exacte de les dades identificables de l’ingrés 
realitzat (tipus d’ingrés, data i forma de l’ingrés, import ingressat i número de contret). 

 
Article 9 
 
1. Quan es donin les circumstàncies contingudes en la regla 7 i es procedeixi a la iniciació 

d’ofici, la unitat i l’organisme competent de l’Administració procedirà a: 
 

a) Practicar, en el seu cas, una nova liquidació o rectificar les liquidacions o actes 
administratius afectats, segon el que es derivi dels esmentats acords, en tot cas quan 
procedeixi una rectificació es deurà procedir a donar de baixa la inicial liquidant-la 
novament a través de resolució única, expressant per separat l’import de la devolució i 
els interessos als que hi pugui tenir dret. 

b) Comunicar a la Intervenció la nova liquidació, la baixa de la inicialment acordada, amb 
indicació expressa de la quantitat que pogués resultar a retornar. 

 
2. En els supòsits esmentats en el punt anterior el procediment es limitarà a la fase d’execució 

de la devolució. 
 
3. Igualment s’iniciarà d’ofici l’expedient de devolució per l’organisme encarregat de la seva 

instrucció quan l’Administració tingui constància del caràcter indegut d’un ingrés per 
duplicitat o excés en el pagament del deute, per l’ingrés de deutes prescrits o degut a un 
error material, de fet o aritmètic, en una liquidació o acte de gestió. 

 
Article 10 
 
1. Iniciat el procediment, l’organisme competent desenvoluparà les actuacions necessàries per 

tal de comprovar la procedència de la devolució d’ingressos indeguts, podent sol·licitar els 
informes o actuacions que jutgi necessaris, corresponent la instrucció de l’expedient a l’àrea 
econòmica. 

 
2. L’organisme instructor comprovarà els següents extrems: 

a) Circumstàncies de fet que hagin produït l’ ingrés indegut. 
b) Dret aplicable 
c) Realitat de l’ingrés i la seva no devolució anterior mitjançant sol·licitud d’ofici i 

incorporació en l’expedient de certificació expedida per la Intervenció 
d) Titular del dret i quantitat del mateix. 
e) Quantes altres qüestions es plantegin en relació amb el dret a la devolució. 

 
3. Podran sol·licitar-se pels organismes i ens competents els informes que es considerin 

necessaris per a la finalitat perseguida, havent-se d’emetre en el termini de deu dies. 
 



4. Instruïts els expedients, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es 
posaran de manifest als interessats per tal que en el termini de quinze dies, al·leguin i 
presentin la documentació i els justificants que estimin pertinents. 

 
5. Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan s’acordi la devolució sol·licitada per l’interessat i no 

figuri en l’expedient ni sigui tingut en compte en la resolució d’altres fets i d’altres 
al·legacions i proves que les adduïdes pel mateix. 

 
6. Finalitzades les actuacions, l’organisme instructor formularà la proposta de resolució per tal 

d’elevar-la a l’alcaldia. 
 
Les propostes, abans de la seva resolució, ja siguin individuals o col·lectives, conjuntament 
amb els seus expedients, seran tramesos a l’organisme interventor per al tràmit d’intervenció 
previ. 
 
Article 11 
 
1. El termini màxim per notificar resolució expressa és de sis mesos des que es presenti la 

sol·licitud per l’interessat o des que se li notifiqui l’acord d’iniciació d’ofici del procediment. El 
transcurs del termini que preveu el paràgraf anterior sense que s’hagi notificat resolució 
expressa produeix els efectes següents: 
a. La caducitat del procediment iniciat d’ofici, sense que això impedeixi que es pugui iniciar 

de nou un altre procediment posteriorment. 
b. La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud, si el procediment s'ha iniciat a 

instància de l’interessat. 
 
2. Quan el dret a la devolució s’hagi produït per una duplicitat en el pagament de deutes 

tributaris o sancions o en virtut d' un acte administratiu o una resolució 
economicoadministrativa o judicial, s’ha de procedir a l’execució de la devolució en els 
termes que s’estableixin reglamentàriament. 

 
3. Quan l’acte d’aplicació dels tributs o d’imposició de sancions en virtut del qual es va realitzar 

l’ingrés indegut hagi adquirit fermesa, es pot sol·licitar únicament la devolució d’aquest 
instant o promovent la revisió de l’acte mitjançant algun dels procediments especials de 
revisió i mitjançant el recurs extraordinari de revisió. 

 
4. Quan un obligat tributari consideri que la presentació d’una autoliquidació ha donat lloc a un 

ingrés indegut, pot instar la rectificació de l’autoliquidació. 
 
5. La resolució que posi fi a l’expedient podrà ser recorreguda mitjançant recurs de reposició 

davant el mateix organisme que tramità l’expedient. Si l’Administració en el termini d’un mes 
no notifiqués la seva decisió, l’obligat podrà esperar la resolució expressa de la seva petició 
o sense necessitat de denunciar la demora considerar desestimat el recurs, a l’efecte de 
deduir, davant aquesta denegació presumpte, un recurs contenciós administratiu, a l’empara 
de l’article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
6. En el cas que s’acordi el dret a la devolució, la resolució administrativa comprendrà com a 

mínim: 
a) L’import de l’ingrés indegudament efectuat. 
b) El recàrrec, les costes i els interessos satisfets durant el procediment, quan l’ingrés 

indegut s’hagués realitzat per via d’apressament. 
c) L’interès legal aplicable a les quantitats indegudament ingressades, pel temps 

transcorregut des de la data del seu ingrés a la Tresoreria fins a la proposta de 
pagament. El tipus d’interès legal aplicable serà el vigent el dia que s’efectuà l’ingrés 
indegut. 

 
7. L’acord determinarà el titular del dret a la devolució, que serà la persona que realitzà l’ingrés 

declarat indegut o aquella que, segons les normes, resulti beneficiària de l’esmentat dret. En 
aquest cas deurà fer-se constar el titular inicial i el beneficiari. 



 
8. És competent per a dictar les resolucions en els expedients de devolució d’ingressos 

indeguts l’alcalde/essa. 
 
9. La resolució administrativa que posi fi a l’expedient serà notificada a l’interessat en un termini 

no superior a deu dies en aplicació de l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. 

 
CAPITOL IV. EXECUCIÓ DE LA DEVOLUCIÓ 
 
Article 12 
 
1. Dictada la corresponent resolució i notificada a l’interessat, l’organisme que hagi instruït 

l’expedient remetrà aquella, o còpia certificada de la mateixa, a la intervención.  Aquesta 
proposarà el pagament mitjançant l’expedició del document corresponent. 

 
2. El document comptable s’expedirà a favor de la persona sobre la qual s’hagi reconegut el 

dret segons el que es disposa en la present Instrucció i es justificarà amb un original de la 
resolució administrativa, quedant un altre original de l’acord en l’expedient de la seva raó.  

 
3. Competeix l’ordenació del pagament, de conformitat amb el que es disposa en l’article 186 

del text refós de la Llei d Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març a l’alcalde president de l’ Ajuntament. 

 
4. Els documents de gestió comptable, degudament proposats, intervinguts i ordenats, es 

trametran a la Tresoreria per al seu pagament material, per sí o a través de l’habilitació per 
bestretes de caixa ferm en ferm, sense perjudici de que la mateixa pugui iniciar els 
procediments de compensació i retenció que corresponguin en aplicació del Reglament 
General de Recaptació, sense perjudici de les operacions comptables que procedeixin. 

 
Article 13 
 
1. Les devolucions d’ingressos indeguts de qualsevol naturalesa, incloent-hi, si s’escau, els 

interessos legals i demés conceptes que integren la quantitat a retornar s’aplicaran al 
concepte pressupostari que reflecteixin els ingressos de la mateixa naturalesa que aquell 
que originà la devolució, en tant afecti a l’agrupació de pressupost corrent, havent-se 
d’aplicar la part que correspongui a interessos, recàrrecs i costes, en el cas de la via 
d’apressament, a la corresponent partida pressupostària, sense perjudici de les anotacions 
comptables que, per a unificar en pagament únic la devolució, efectui la Intervenció. 

 
2. Quan la devolució afecti a l’agrupació de pressupostos tancats, aquesta haurà d’aplicar-se a 

la seva partida pressupostària de l’agrupació de pressupost corrent, havent de contenir tant 
la quantitat a retornar com els interessos, recàrrecs i costes que procedissin. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el Butlletí 
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2012. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 


