
 

DECRET
EXPEDIENT: 242/2017
ASSUMPTE: Devolució del Pagament indegut 

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de 
les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent 

ANTECEDENTS

Havent-se  fet  les  comprovacions  pertinents  per  part  del  departament  de  Tresoreria 
Municipal, s’ha detectat un pagament indegut corresponent a la nòmina del mes de gener  
a favor del Sr. amb DNI: …849M per un import de 1.345,64€ quan resulta que la relació  
laboral amb el Sr. amb DNI:...849M havia finalitzat a data 30 de desembre de 2016.

Vist l’entrada amb registre d’entrada 747 de data 27 de febrer de 2017, realitzada   pel Sr. 
amb DNI: ...849M, on reconeix el pagament indegut i proposa la retroacció del expedient 
deixant sense efecte els actes administratius específicament la fase comptable  P i PE, per 
l’import abans esmentat, comprometent-se al reintegrament del esmentat import segons el 
següent fraccionament:

Període de Pagament Import 
10-03-2017 100,00€
10-04-2017 100,00€
10-05-2017 100,00€
10-06-2017 100,00€
10-07-2017 100,00€
10-08-2017 100,00€
10-09-2017 100,00€
10-10-2017 100,00€
10-11-2017 100,00€
10-12-2017 100,00€
10-01-2018 100,00€
10-02-2018 100,00€
10-03-2018 100,00€
10-04-2018 45,64€

Vistes les gestions realitzades amb dos entitats financeres,  emissora BBVA i  receptora 
BANKIA:  cal  realitzar  la  materialització  en  temps  i  forma  del  retornament  del  import  
indegudament pagat.

Tenint  en compte que una de les noves línies contractades amb la Consultoria Fornell  
sobre les contractacions on-line, cal indicar que a data d’avui encara no ha entrat en vigor 
la nova línia contractual.

A data  30  de  desembre  es  formalitza  la  baixa  a  la  seguretat  social  corresponent  del 
treballador amb DNI: ...849M.

FONAMENTS JURÍDICS

Vista la possibilitat de rectificació d’errors materials i de fet, tal com indica l’article 109.2 de 
la llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques “Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o  

 



 
aritméticos existentes en sus actos”

La llei  47/2003 de 26 de novembre, general pressupostaria en el seu article 77 Pagos 
indebidos y demàs reintegros  indica el següent: 

“1.  A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error  
material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno  
de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de  
la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

2.  El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El  
órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato,  
de  oficio,  la  restitución  de  las  cantidades  indebidamente  pagadas  conforme  a  los  
procedimientos  reglamentariamente  establecidos  y,  en  defecto  de  procedimiento  
específico,  con  arreglo  al  que  establezca  el  Ministro  de  Hacienda  y  Administraciones  
Públicas o el de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Seguridad Social.”

Per altra banda, el codi civil en l’article 1895 indica “Cuando se recibe alguna cosa que no  
había  derecho  a  cobrar,  y  que  por  error  ha  sido  indebidamente  entregado  surge  la  
obligación de restituirlo”

Per tot això, 

RESOLC

PRIMER.- Restituir  a favor de la tresoreria municipal  el import  abans esmentat amb el  
següent calendari de fraccionament:

Període de Pagament Import 
10-03-2017 100,00€
10-04-2017 100,00€
10-05-2017 100,00€
10-06-2017 100,00€
10-07-2017 100,00€
10-08-2017 100,00€
10-09-2017 100,00€
10-10-2017 100,00€
10-11-2017 100,00€
10-12-2017 100,00€
10-01-2018 100,00€
10-02-2018 100,00€
10-03-2018 100,00€
10-04-2018 45,64€

SEGON.- Notificar aquest acord a les dos entitats financeres, indicant a l’entitat receptora 
l’obligació de restituir automàticament i a favor de la entitat emissora BBVA al número de 
compte ES30.0182.5634.14.0200092388, les quanties i segons calendari indicat al primer 
punt.

TERCER.- Comunicar el present acord a l’interessat i al departament de comptabilitat per 
procedir a la formalització del assentaments comptables que corresponguin i al control del 
compliment del present decret.

 



 

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, el dia 27 de 
febrer de 2017, davant meu el secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, 
que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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