
 
 
 

 
 
 

DEVOLUCIONS D'OFICI 
(COMUNICAT CONJUNT) 

 
 
El passat dia 12 d'agost la premsa es va fer ressò de que a l'ATC no es fan devolucions 
d'ofici1, és a dir, devolucions per ingressos indeguts sense necessitat que siguin 
demanats pels interessats. 
 
Arrel d'aquesta notícia, un bon nombre de companys ens han fet saber que el 
Departament d'Economia (!) i Coneixement (¿), el mateix dia, ha contestat amb una nota 
de premsa2 que ens ha deixat prou perplexes com per animar-nos a comentar-la. 
 
Aprofitant que "el Pisuerga pasa por Valladolid", és a dir barrejant "churras con 
merinas", el Departament (suposem que la part d'Economia, ja que no detectem cap bri 
de Coneixement) contesta dient diferents disbarats, dels quals en fem una exegesi: 
 
1. "L'ATC ha retornat 20.504.014 d'euros als contribuents corresponents a 3.517 
expedients de rectificació d'autoliquidacions en el període 2011-2013" 
 
A l'afirmació de la premsa de que l'ATC no fa devolucions d'ofici, l'ATC contesta que 
ha resolt un nombre determinats d'expedients de rectificació d'autoliquidacions.  
 
El que passa és que el procediment de rectificació d'autoliquidacions no es pot iniciar 
mai d'ofici, la qual cosa té la seva lògica ja que només qui ha omplert una autoliquidació 

                                                 
1 http://www.elconfidencial.com/economia/2014-08-12/la-generalitat-da-orden-de-no-devolver-el-dinero-
que-el-contribuyente-paga-de-mas_175059/ 
 
2 
http://economia.gencat.cat/ca/20_departament/premsa_i_comunicacio/notes_de_premsa_2014/20140812_
NP_IngressosIndegutsATC 
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pot demanar que es rectifiqui el seu contingut, d'igual manera que només qui ha omplert 
una instància pot demanar-ne la rectificació. 
 
En definitiva una devolució d'ofici és incompatible amb un procediment de rectificació 
d'autoliquidacions. La rectificació d'autoliquidacions és un "acto rogado", és a dir, 
requereix, necessariament, sol·licitud de l'interessat3. 
 
A l'afirmació de que no es fan devolucions d'ofici, l'Administració podria haver dit 
quelcom tan fàcil com quants diners ha retornat als contribuents com a conseqüència de 
devolucions d'ofici, en canvi ens explica un altre conte que res te a veure amb les 
devolucions d'ofici: L’ATC ha retornat 20,5M d’euros als contribuents per 
rectificacions d’autoliquidacions durant els anys 2011, 2012 i 2013. 

De moment, quan ja no et contesten al que es planteja, tenim un primer indici que les 
coses no són tal com te les expliquen. La cosa resulta encara més sospitosa quan resulta 
que l'Administració sap exactament i minuciosa la quantia dels diners retornats com a 
conseqüència de rectificacions d'autoliquidacions, però desconeix absolutament la 
quantia que assegura haver retornat com a conseqüència de devolucions d'ofici. 

 
 
2. "D'altra banda l'Agència també ha fet devolucions d'ofici per altres ingressos 
indeguts" 
 
La utilització de l'adverbi "també" resulta més que patètica, treta del "manual del 
perfecte mentider y manipulador" (o com a mínim del "manual del perfecte ignorant").  
 
En introduir-la, es dóna a entendre que les devolucions derivades de la rectificació 
d'autoliquidacions donen lloc a devolucions d'ofici (cosa que no és certa), devolucions 
(les d'ofici) que "també" poden procedir d'altres ingressos indeguts. 
 
En definitiva el que es pretén és fer creure que una part del que s'ha retornat derivat de 
la rectificació d'autoliquidacions prové de devolucions d'ofici, la qual cosa és 
impossible. Ni un sol euro del que s'ha retornat com a conseqüència de procediment de 
rectificació d'autoliquidacions prové d'una devolució d'ofici, ja que la rectificació 
requereix prèvia sol·licitud. 
 
3. "Quan els tècnics de l’ATC detecten duplicitats o imports excessius en els 
pagaments, l’Agència actua d’ofici i retorna els ingressos extres al contribuent de 
manera automàtica, d'acord amb la normativa tributària” 
 
Si en relació als dos punts anteriors podíem parlar com a mínim de manipulació o 
ignorància de les normes tributaries, aquí, no podem més que parlar de mentida. 
Arribats aquest punt, el nas de mentider del redactor traspassa el comunicat de premsa. 
Com a treballadors de l'ATC ens consta fefaentment que no es fan devolucions d'ofici. 
 
D'altra banda disposem d'una instrucció (en sentit impropi) que diu que s'exclou "la 
devolució d'ofici amb ocasió de revisió d'autoliquidacions". 

                                                 
3 Atès el caire divulgatiu d'aquesta publicació ometem les moltes consideracions de caire legal que 
podríem fer.. Només a títol d'exemple podem citar l'article 15 del Reial Decret 520/2005 que parla de "... 
procediment de rectificació d'autoliquidació a instància de l'obligat tributari o d'altres obligats...". 



És a dir, el Departament diu una cosa i les instruccions donades en diuen una altra. 
D'aquesta manera, quan un tècnic detecta "duplicitats o imports excessius" "retorna els 
ingressos extres", és a dir contravé una instrucció donada per un superior jeràrquic. 

Pot l'Administració anar contra els seus propis actes? A l'ATC sí, ja que, pel que 
sembla, no tan sols no hi regeixen les lleis de la física o de la lògica (no parlem ja de les 
de la moral) sinó que tampoc les que procedeixen de les Institucions (humanes, que no 
divines). 

Un cop més doncs, ens volen fer passar bou per bèstia grossa, deixant els treballadors 
amb instruccions contradictòries i als contribuents amb inseguretat jurídica. 

 

4. “Pel que fa a les rectificacions d’autoliquidacions, la Llei General Tributària 
estableix que el procediment de devolució al contribuent per un import 
autoliquidat s’ha de fer sempre a partir de la seva sol·licitud. Així, quan l’error és 
per no aplicació de bonificació, tarifa errònia, o similar, és el contribuent qui ho ha 
de demanar” 

 

Aquí diuen una veritat. El que ja venim dient des del principi: La rectificació 
d'autoliquidacions s'ha de fer prèvia sol·licitud.  

Tanmateix, això és el contrari del que donen a entendre en el primer paràgraf on 
utilitzen, com hem dit, l'adverbi "també" per donar a entendre que l'ATC fa devolucions 
d'ofici per ingressos indeguts derivats de rectificació d'autoliquidacions, la qual cosa, 
com hem dit, és impossible.  

El que no és cert es que la manca d'aplicació d'una bonificació o l'aplicació d'una tarifa 
errònia, necessàriament hagin de ser demanades pel contribuent. S'inventen una norma 
tributaria que no existeix. La LGT diu que cal devolució d'ofici "quan la quantitat 
pagada hagi estat superior a l'import a ingressar". Curt i ras. Si a una herència de pares a 
fills algú no s'aplica la reducció per parentiu, l'Administració l'ha d'aplicar d'ofici i si 
resulta un ingrés superior al que correspon, ha de procedir a la devolució d'ofici. Si algú 
en una donació s'aplica incorrectament la tarifa, l'Administració, si ho detecta (ens hem 
gastat més de 30 milions d'euros en aplicacions informàtiques), ha de procedir a la 
devolució d'ofici. Per tant, la no aplicació d'una bonificació o bé l'aplicació d'una tarifa 
errònia han de donar lloc a devolució d'ofici. 
 
Algú pot creure que els sistemes informàtic només detecten els ingressos inferiors als 
corresponents i que no detecten els ingressos superiors? 
 
Els treballadors de l’ATC exigim instruccions clares i no contradictòries per tal de fer la 
nostra feina amb garanties de legalitat, per tal de donar un servei de qualitat que permeti 
que els ciutadans de Catalunya complir amb les seves obligacions tributàries amb 
criteris de justícia i legalitat. 
 
 


