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ENREDA QUE FA FORT! (8/10) 
(ATC la desorganització del desgovern) 

 
 
 
8. Aquests són els ingressos de l'ATC 
 
Bàsicament l'ATC gestiona quatre tributs: Transmissions (ITPAJD), Successions (ISD), 
Patrimoni (IP)1 i Joc. Si fem una comparativa entre la recaptació2 per aquests impostos l'any 
2012 i l'any 2006 els resultats són força eloqüents:  
 

   20123     20064 % Pèrdua recaptació 
ITPAJD 1.088,7 3.865,2 71,8% 
ISD 395,3 709,7 44,3% 
IP 305,0 306,5 0,4% 
JOC 217,6 332,6 34,5% 
    
TOTALS 2.006,6 5.214,0 61,5% 

 
 
 

                                                 
1 Cal tenir en compte però que l'Impost de Patrimoni sols es restaurà per als anys 2011 i 2012, prorrogat després per 
al 2013, de manera que, en propers exercicis desapareixerà aquest ingrés, fent encara més petita la participació dels 
ingressos de l'ATC en els ingressos de la Generalitat. 
 
2 Les dades de 2012 corresponen a imports contrets, tanmateix, gairebé coincideixen amb els recaptats 
 
3 http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Tributs/arxius/2013/IMT_desembre_2012.pdf  
 
4 http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Tributs/arxius/2013/drets_liquidats.xls  
 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Tributs/arxius/2013/IMT_desembre_2012.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Tributs/arxius/2013/drets_liquidats.xls


L'any 2008 (primer any de funcionament de l'ATC) el personal ascendia a 362 persones. A 
començaments de 2012 el personal era de 342 persones, la qual cosa suposa una pèrdua de 
personal del 5,5%5. 
 
Es pot concloure d'aquí, que l'ATC té actualment necessitats de personal? Resulta evident que 
existeix una relació directa entre la caiguda de la recaptació i la reducció del volum de feina. Si 
tenim en compte que el gruix de la recaptació ve de l'ITPAJD i que aquest, bàsicament, està 
relacionat amb el mercat immobiliari, caldrà admetre que la caiguda del mercat immobiliari ha 
suposat una caiguda equivalent del volum d'expedients tramitats (en realitat el doble ja que cada 
immoble implica dos expedients, el de compravenda i el del préstec)  i per tant del volum de 
treball a l'ATC. 
 
Dit això, nomes cal comparar que front una caiguda del 61,5% s'ha produït una caiguda del 5,5% 
del personal.  
 
La qual cosa ens porta a l'evidència que a l'ATC hi ha marge més que suficient per a assolir les 
tasques de recaptació executiva amb el personal del que es disposa. 
 
Què pretén en canvi, l'ATC?, incrementar la plantilla per una banda en 130 persones mitjançant 
la via dels trasllats i per altra en 24 persones per la via de la creació d'un nou cos: total: 154 
persones, és a dir, incrementar la plantilla en un 45% (respecte de 2012). 
 
Resultat final: disminueix la recaptació en un 61,5% i s'incrementa la plantilla en un 45% (i tot 
això tenint en compte que el gruix de la feina ha estat encarregat als Registradors.  
 
És aquesta la Direcció que necessita la Hisenda de la Generalitat? Són aquests criteris raonables? 
Potser la plantilla que cal canviar és la dels directius. Canviar-los per uns altres amb millors 
credencials, capaços de fer quatre números i arribar a conclusions lògiques. 
 

                                                 
5  
http://www.atc.gencat.cat/web/guest/memories;jsessionid=7FAC3AD6A0DBFF45C92AD276CF99C02D.liferay1  
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