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Plaça de l’Església, núm. 1 

Tel. 93.665.11.50 

e-mail: OAC@castelldefels.org 

 
PREUS PÚBLICS - SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRÉS

 
 

Interessat/-da (beneficiari/-a del servei/activitat del preu públic): 

Nom i cognoms: NIF/CIF: 

Domicili i CP 

e-mail: Tel: 

 
Representant que presenta aquest escrit: 

Nom i cognoms 

Càrrec o motiu representació: 

NIF: 

Domicili i CP: 

e-mail:  Tel: 

 
Tipus d’ingrés del que se sol·licita devolució: 

 Preu públic Escola de Dansa. 

 Preu públic La Casa dels Infants. 

 Preu públic per a la utilització de piscines i altres instal·lacions esportives. 

 Preu públic per activitats de formació, lúdic culturals i de temps lliure. 

 Altres:  

Import: __________€ 

Motiu en què es basa la petició: 

 

 

S’ha ingressat dipòsit o fiança:  Sí, per import de __________€  No 
 
 

El pagament d’aquesta sol·licitud, es farà al compte bancari aportat per cobrar els rebuts domiciliats 

d'aquestes quotes. 
En el cas que  es demani de cobrar en compte bancari diferent, per tal que l’ajuntament pugui fer efectiu el pagament,  cal que l'interessat 

realitzi el tràmit:  "Alta de tercer amb informació bancària necessària “que trobarà a la web municipal:   
 

http://www.castelldefels.org/ 

Gestions i tràmits / Catàleg de tràmits i serveis/ Matèria: “Hisenda i tributs" / "Alta de tercer amb informació bancària necessària  
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
 

Primer.- Que compleixo tots els requisits que consten en aquest formulari i em comprometo a aportar els justificants de la documentació 

adjunta a requeriment de l'Ajuntament de Castelldefels. 

 
Segon.- Que les dades consignades en aquest formulari i en els documents adjunts són certes i sóc coneixedor de que la seva inexactitud 

o falsedat podrà comportar els perjudicis que en dret corresponguin. 

 
Tercer.- Que autoritzo a l'Ajuntament de Castelldefels a fer les comprovacions necessàries, fins i tot davant altres Administracions o 

Entitats Públiques, sobre la informació i el compliment de les dades declarades. 

 

Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, per a la finalitat indicada, el qual adopta les 

mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

Accepta expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i dels seus 

Patronats dependents relativa a les funcions municipals de la Llei de Bases de Règim Local /7/1985, de 2 d'abril, art. 25 i 28). Podrà exercir 

els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 

(OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels. 

 

Data i signatura del sol·licitant: 
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INFORME ÀREA GESTORA DEL SERVEI A QUE CORRESPON L’INGRÉS 

 
 

Sobre la sol·licitud de devolució del preu públic, s’emet aquest INFORME amb caràcter: 

 

 FAVORABLE:  Total  Parcial, per import de __________€ 

 DESFAVORABLE. 

En ambdós supòsits indicar motiu (breu explicació justificativa): 

 

 

Sobre el dipòsit/fiança, s’han fet les comprovacions pertinents i: 

 

 Procedeix la devolució per import de:__________€          No procedeix la devolució (indicar motiu): 

 
*Només si la persona interessada demana el pagament al mateix compte dels rebuts domiciliats de les quotes a 
retornar. 
(incloeu aquí les dades bancaries del compte bancari comunicat en l'ordre de domiciliació de dèbit directe per cobrar 
les quotes corresponents) 
 

                 (dues lletres) 

IBAN                              

 

Castelldefels, __/__/____. 

Nom i càrrec persona responsable de l’àrea gestora del servei/activitat: ...................................................... 

                                    Signatura: 

 

 

 
INFORME UI GESTIÓ DE TRIBUTS + UI COMPTABILITAT 

 
 

Fonaments legals d’aplicació: 
 

- Ordenança núm. 21, general reguladora dels Preus Públics: 

 

Article 6. Indemnització per destrucció o deteriorament del domini públic. 

“... ... Cas que no s’hagi produït cap desperfecte, destrucció o deteriorament, el dipòsit o fiança es podrà retornar sense necessitat 

d’acord, amb el vistiplau del cap/tècnic responsable del servei en qüestió.” 

 

Article 8. Devolucions: 

“1. Per al supòsit de que el servei públic o l’activitat administrativa no es presti per causes imputables a l’Administració (Ajuntament u 

Organisme Autònom), l’import de la devolució serà el que es detalla tot seguit: 

* Si no s’ha iniciat el servei/activitat o el servei/activitat no arriba a la meitat de la prestació 100% 

* Si el servei/activitat s’està prestant i ultrapassa la meitat de la prestació  50%, s’entendrà causa imputable a l’Administració l’originada 

exclusivament per voluntat municipal que no vingui motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes 

o comportaments dels interessats. 

 

2. Per als supòsits de renúncia de l’obligat al pagament , l’import de la devolució serà el que es detalla tot seguit: 

* Si no s’ha iniciat el servei/activitat    75% 

* Si el servei/activitat s’està prestant i no arriba a la meitat de la prestació 50% 

* Si el servei/activitat s’està prestant i ultrapassa la meitat de la prestació   0%    ... ...”. 

 

- Annex núm.__a l’esmentada ordenança: Preu Públic _________________________________________________________. 

 

Per tot l’exposat, s’emet aquest INFORME amb caràcter: 

 

 FAVORABLE:  Total  Parcial, per import de __________€    Comprovat ingrés preu públic 

 DESFAVORABLE (indicar motiu):                                                                Comprovat ingrés 

dipòsit/fiança 

 

 

 

Castelldefels, __/__/____ .                                                                                  Castelldefels, __/__/____ . 

Cap UI Gestió de Tributs.                                                                                      Cap UI Comptabilitat. 


