
 

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 

adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat. 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 
 

Sol·licitant 

Nom i llinatges NIF 

Domicili 

 

Representant 

Nom i llinatges NIF 

 

Dades per a notificacions 

Titular de l’adreça 

Adreça  

Municipi CP 

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax  

Adreça electrònica 

 

Dades de la devolució 

Núm. del rebut o de la liquidació que s’ha de retornar (1) 

Concepte i import 

□ Impost de vehicles:                                                    □ € □ Plusvàlua: □ € 

□ Impost sobre béns immobles (IBI):  □ € □ Taxes: □ € 

□ Impost sobre activitats econòmiques (IAE): □ € □ ICIO: □ € 

□ Multa de trànsit:  □ € □ Altres: □ € 
Motiu 

□ Duplicitat de pagament  

□ Import erroni 

□ Baixa de l’activitat o del vehicle 

□ Transmissió de propietat de l’habitatge  

□ Altres:  

 

 

Dades bancàries per efectuar la transferència 

Titular del compte (2) 

NIF (titular del compte)  

IBAN  E S                       

 

Documents que s’adjunten  

□ Còpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis 
□ Còpia del rebut satisfet (només en el cas que no s’indiqui el núm. de rebut o de liquidació) 

□ Altres (especificau-los): 
 

 

DEMAN:  

Que se’m retorni la quantitat satisfeta indegudament al compte bancari indicat més amunt. 
 

 

Artà, ........... d ....................................... de 20......... 

 

 
(Signatura) 

 

 
AJUNTAMENT D’ARTÀ  

mailto:ajuntament@arta.cat


INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 

DESCRIPCIÓ 

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts. 

TRAMITACIÓ 

Qui la pot demanar? 

La persona que consta com a titular del rebut a retornar, que ha de ser, obligatòriament, la titular del compte bancari 

on s’ha d’efectuar la transferència. 
 

Com es pot demanar? 

S’ha de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent si escau (vegeu l’apartat 

‘Observacions’), a l’OAC de Can Solivelles o a l’Oficina Municipal de la Colònia de Sant Pere. 
 

Quins requisits s’han d’acomplir? 

Haver efectuat un ingrés indegut.  
 

Departament responsable de la tramitació 

Hisenda 
 

Òrgan competent per resoldre 

Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament d’Artà 
 

Termini màxim per resoldre 

6 mesos (resolució expressa) 
 

Termini màxim per notificar la resolució 

10 dies 
 

Silenci administratiu 

Negatiu 
 

Observacions 

(1) Si no s’indica el número de rebut o liquidació, se n’ha d’adjuntar una còpia.  

(2) La persona titular del compte ha de ser la mateixa dels rebuts que s’han de retornar.  
 

Es pot tramitar per finestreta única de la directiva de serveis? 

No 
 

Esgota la via administrativa? 

No 

NORMATIVA 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

locals.  

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

IMPRESOS  

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Matèries relacionades 

Mobilitat 

 

OAC Can Solivelles             

C/ de la Rosa, 5 

Tel. 971 829 595 

Fax 971 835 037 

 

 

 

 

Edifici Municipal de la Colònia de Sant Pere 

Pl. de la Bassa d’en Fasol, s/n  

Tel. 971 589 297 

Fax 971 589 297 

 


