
 
 

 

LA SÍNDICA INSTA A L’AJUNTAMENT A REDUIR EL TERMINI DE DEVOLUCIÓ 

DE DINERS INGRESSATS INDEGUDAMENT EN LA HISENDA MUNICIPAL 

 

Vilà ha rebut queixes de forma constant des de l’any 2013 per l’excessiu retard 

en obtenir la devolució de diners ingressats indegudament en la hisenda 

municipal.  

El termini de temps entre la petició i el retorn efectiu acostuma a ser d’1 any amb 

un cas extraordinari de 3 anys i 11 mesos. 

L’Institut Municipal d’Hisenda ha fet saber a la síndica de greuges que és 

conscient de la situació i que ja ha posat els mitjans tècnics necessaris per 

trobar una solució en un termini raonable.  

 

 

Barcelona, 8 de gener del 2018. Ma Assumpció Vilà ha rebut des de l’any 2013 

diverses queixes de forma constant per l’excessiu retard en obtenir la devolució de 

diners ingressats indegudament en la hisenda municipal. Segons es desprèn de les 

reclamacions presentades el termini de temps entre la petició i el retorn efectiu 

acostuma a ser d’1 any amb un cas extraordinari de 3 anys i 11 mesos. 

Els motius pels quals es produeixen aquests ingressos indeguts són diversos; errors 

en la gestió tributària, sancions econòmiques anul·lades, pagament duplicat de tributs, 

com seria el cas de l’Impost  sobre béns immobles quan hi concorre un canvi de 

titularitat per motiu d’herència, etc. 

La Llei general tributària preveu que un cop feta la petició de la devolució d’ingressos 

indeguts, l’administració disposa de 6 mesos per notificar a la persona reclamant la 

resolució corresponent. Segons l’esmentada Llei, si la resolució és favorable al 

reclamant, es procedirà de forma immediata a la devolució dels imports reconeguts.  

 

En la majoria de casos supervisats per la Sindicatura el retorn efectiu d’aquests 

imports acostuma a ser d’1 any. 

 

La síndica considera que el retard que es produeix entre el reconeixement del dret a la 

devolució d’uns imports ingressats indegudament  i la devolució efectiva  és injustificat 

i desproporcionat i més tenint en compte que l’administració municipal disposa d’uns 

diners que ja va ingressar en el seu moment, i que mentre no es retornen generen 

interessos a favor del reclamant. 

Vilà ha advertit a l’IMH de la necessitat de corregir aquests llargs períodes de temps i 

que les devolucions es realitzin dins un període raonable, congruent amb el mandat 

reglamentari, i avisar o justificar del seu endarreriment al les persones interessades. 

 



L’Institut Municipal d’Hisenda ha informat a la síndica que reconeix la situació, i que ha 

estat provocada bàsicament per problemes en la posada en marxa d’un nou programa 

informàtic per gestionar les devolucions. També han comunicat a la Sindicatura que ja 

ha posat els mitjans tècnics necessaris per trobar una solució en un termini raonable.  


