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 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA  
 

ENREDA QUE FA FORT! (6/10) 
(ATC la desorganització del desgovern) 

 
6. I vinga càrrecs! 
 
La disbauxa organitzativa a la Generalitat en matèria de tributs, ve gairebé des dels seus orígens, 
tanmateix, ens fixarem només en les grandeses esdevingudes durant aquest segle. 
 
La tendència natural de qualsevol organització burocràtica a augmentar la complexitat de la seva 
estructura per la via de multiplicar els seus òrgans (i per tant els seus càrrecs de comandament) 
quan les seves competències es mantenen estàtiques, quan no minven, sol justificar-se a partir de 
la prèvia atomització les seves funcions i el sobredimensionament de la seva importància 
mitjançant pretensiosos formats de presentació. 
 
Una mostra recent d'aquesta forma d'actuar a l'àmbit dels tributs  l'havíem ja comentat en el 
nostre butlletí de juny de 2013 titulat "El Programa" on esmentàvem l'elevat nombre d'alts 
càrrecs que es movien al voltant de la gestió dels tributs (que bàsicament podríem anomenar "el 
tribut", ja que aproximadament el 54% dels ingressos tributaris provenen de l'ITPAJD1): 
 

Albert Carreras de Odrilzola, President de l'ATC (79.651,66 € + 7.529,4 en dietes 
[previsió] = 87.181,06 €) 

 
Georgina Arderiu i Munill secretària d'Hisenda del Departament d'Economia i 
coneixement. (79.651,66 € + 13.479,30 € en dietes [previsió] = 93.130,96 €) 
 
Lluís Franco i Sala director de l'Agència tributària de Catalunya. (76.270,38 € + 8.110 en 
dietes [previsió] = 84.380,28 €) 
 
Elsa Artadi i Vila directora General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i 
Coneixement. (76.270,38 + 7.529,4 en dietes [previsió] = 83.799,78 €) 
 

                                                 
1 Si tenim en compte però que l'Impost de Patrimoni, només fou restaurat per als exercicis 2011 i 2012 i després 
desapareixerà novament, el pes relatiu de l'ITPAJD arriba fins el 60%. 



Juan Iglesias Capellas com director del Programa per a la definició i l'assessorament de la 
implementació d'un nou model d'administració tributària de Catalunya (103.161,66 €) 
 
Jordi Boixareu Cortina com a director del Programa per a l'aplicació i desenvolupament 
dels tributs de Catalunya de la Secretaria d'Hisenda del Departament d'Economia i 
Coneixement. (98.780,35 €) 

 
A tots aquests càrrecs directius (que perceben en conjunt 550.434,09 €) cal sumar-los-hi els 43 
càrrecs de comandament integrats a la plantilla de l'ATC2. 
 
D'altra banda, al DOGC del 31 d'octubre, que determinava les funcions del pretensiosament 
anomenat Centre de Comprovació Integral de Tributs, aprofitava l'avinentesa per a nomenar tres 
responsables d'aquest Centre. 
 
Tot això tenint en compte  
 

- que, els tributs que es gestionen no han variat (de fet han disminuït, ja que l'impost de 
patrimoni va desaparèixer per reaparèixer només durant dos anys, passats els quals, 
tornarà a desaparèixer i el de successions, apareix i desapareix, com un Guadiana 
qualsevol) 

- que la gestió dels tributs locals, en definitiva només es farà respecte d'aquelles 
corporacions que ho permetin i que en qualsevol cas ja hi ha personal que desenvolupa i 
dirigeix aquestes funcions 

- que la recaptació dels tributs de la Generalitat ha caigut en picat, en més d'un 60%,  
- que bona part de la feina dels tributs que li correspon gestionar a l'ATC la fan tercers 

(Registradors i AEAT) 
- que la meitat del personal esmentat ocupa llocs de nova creació amb el corresponent 

increment de partida pressupostària. 
 
 
 

                                                 
2 Resolució ECO/3005/2012, de 21 de desembre (DOGC 629/2013, de 10 d'octubre). 
 


