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ENREDA QUE FA FORT! (4/10) 
(ATC la desorganització del desgovern) 

 
 
4. No hi ha diners per pagar les nòmines, però s'incrementa la plantilla 
 
El nou Cos que es vol crear, suposarà, a partir d'abril de 2014, un augment inicial de la plantilla 
en 24 persones i un augment de les despeses corrents (també inicial) de l'ATC en més d'un milió 
d'euros anual1. 
 
És a dir, mentre que no hi ha diners per pagar la despesa farmacèutica, mentre no hi ha diners per 
pagar en general els proveïdors, mentre que no hi ha diners per pagar les residències ni la 
dependència, mentre que es retalla la sanitat i els serveis socials o mentre no hi diners per pagar 
les nòmines dels seus empleats, l'Administració de la Generalitat decideix gastar-se més d'un 
milió d'euros anualment en incrementar la burocràcia de la seva Administració tributaria 
mitjançant la creació d'un nou cos alhora que les funcions de l'únic cos específic fins ara creat les 
atribueix al Cos General. 
 
La proliferació de cossos i escales especials dins l'ATC se suma a la proliferació de càrrecs i 
experts, ja denunciada en el nostre butlletí de juny d'aquest any, titulat "El Programa". 
 
La situació però, és especialment greu en aquest cas. No tan sols s'incrementa la plantilla mentre 
que no hi ha diners per pagar les nòmines (i no es referim tan sols a les pagues extraordinàries, el 
personal interí també ha vist retallat el seu sou en un 15%, percentatge de retallada que hi ha 
intenció de perllongar per més anys en la propera llei de mesures). S'incrementa la plantilla, a 
més, assolint les màximes cotes de caradura (i baixa catadura moral), quan s'està fent fora 
personal laboral i interí de l'Administració sota l'excusa de la crisi. S'incrementa la plantilla 
justament quan el volum de feina que desenvolupa l'ATC ha caigut en picat en els darrers anys 
com a conseqüència de la crisi econòmica. La direcció de l'ATC però, nega que això sigui així. 
 

                                                 
1 Memòria de l'avantprojecte de pressupostos. 
 



L'Administració ha al·legat en altres ocasions que el fet que hagi disminuït la recaptació no ha 
suposat disminució del volum de feina. Una d'aquestes vegades, ha quedat reflectida en acta. 
Així, en la reunió de la Mesa Sectorial de data 20 de juny de 2013, front la vinculació de la 
disminució de volum de feina en relació a la disminució de la recaptació feta per part de 
CATAC, la representant de l'ATC digué: ... s'ha de tenir en compte que aquests descens no està 
en concordança amb un descens de volum de feina... Vegem-ho. 
 
Segons la Memoria de la Administración Tributaria per als anys 2006 i 2011 els expedients 
d'ITPAJD (el principal impost amb diferència en nombre d'expedients i potencial recaptatori) 
entrats a les oficines gestores (les de l'ATC) passaren de 588.432 a 284.839, és a dir el nombre 
d'expedients disminuí en un 51,6% (i parlem del 2011, no del 2013, on la caiguda d'expedients a 
ben segur ha estat encara més pronunciada). La dada és prou contundent i demolidora per no 
necessitar més aclariments. 
 
La representant de l'Administració també va utilitzar, en la mateixa Mesa, com a argument per a 
desvincular la caiguda de recaptació de la caiguda de feina, que ara costa més recaptar que abans. 
Concretament va dir: ... s'ha de tenir en compte que aquest descens no està en concordança amb 
un descens del volum de feina ja que actualment és més treballós practicar la recaptació per la 
conjuntura econòmica en la que ens trobem... 
 
Tanmateix, quan la dita representant justificava el futur augment de plantilla en 130 places, va 
reconèixer que ...la recaptació executiva és l'Estat qui la realitza actualment de forma 
majoritària (un 75% aproximadament). 
 
Conclusió, l'Estat ens fa la feina, però aquesta feina, que no fem, ens serveix per justificar que no 
ens ha baixat el volum de feina perquè ara ... resulta més treballós practicar la recaptació. 
 
En definitiva la lògica contundent a la que ja ens té acostumats la dita representant, consistent a 
justificar una cosa amb un argument i simultàniament amb el seu contrari. 
 
 


