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 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA  
 
 

ENREDA QUE FA FORT! (1/10) 
(ATC la desorganització del desgovern) 

 
 
1. Excurs inicial 
 
La situació de l'Administració tributaria de la Generalitat de Catalunya ha estat, des del seu 
començament, un fidel reflex de la situació de l'Administració en General.  
 
En matèria d'"–istmes" s'ha fomentat fins l'extenuació l'amiguisme (et poso a tu perquè ets el 
meu amic), el clientelisme (et poso a tu perquè ets del partit) o el nepotisme (et poso a tu perquè 
ets el meu parent).  
 
En matèria de professionalitat, s'ha fomentat la incompetència (nomenament de persones per a 
càrrecs que exigeixen coneixements o experiència de la que estan mancades, per desconeixement 
absolut de la matèria o per inhabilitat manifesta per al seu exercici), la inutilitat (nomenament de 
persones, no ja sense coneixements per a ocupar un càrrec determinat sinó sense coneixements 
per a desenvolupar cap mena de professió o ofici) o la indolència (incapacitat per a l'exercici del 
càrrec de forma humana i responsable). 
 
En matèria organitzativa les línies mestres han girat al voltant de la improvisació , la creació 
injustificada d'òrgans i organismes (quan per contra es privatitzaven bona part dels serveis) o 
l'adjudicació de funcions alienes quan mai s'han arribat a realitzar plenament les pròpies. 
 
Dins d'aquest entorn general, al que  l'ATC s'hi ha adscrit de manera entusiasta fins i tot fent les 
seves pròpies aportacions, ens trobem actualment en un punt que, clarament, distingeix l'ATC de 
la resta d'organismes de la Generalitat. Mentre tots els Departaments es veuen obligats a aprimar 
la seva organització, a retallar les seves despeses i en particular a reduir el seu personal, l'ATC 
decideix iniciar un camí en sentit contrari: eixamplar la seva organització (creació d'un nou Cos 
funcionarial, exclusiu de l'ATC), incrementar les seves despeses (el cost d'aquest Cos supera el 



milió d'euros en despeses corrents) i incrementar el seu personal (24 places noves per al nou Cos 
i 130 places procedents d'altres Departaments1). 
 
Podria pensar-se que, per poder mantenir els serveis socials, cal assegurar-se els recursos 
suficients i que això només es pot fer tenint una potent organització encarregada de recaptar els 
tributs. Tanmateix, aquesta ocurrència resulta infundada. 
 
En primer lloc, l'ATC només recapta el 10% dels ingressos de la Generalitat, el 90% restant, són 
ingressos que venen de l'Estat. Però d'aquest 10%, l'ATC només gestiona poc més del 50% dels 
expedients (la resta el gestionen els Registradors), de manera que l'activitat de l'ATC en els 
ingressos de la Generalitat, en realitat gira al voltant del 5%. 
 
Justifica aquesta escassa incidència en els ingressos de la Generalitat la megaestructura de 
l'ATC? Encara més, justifica aquest grau d'incidència la creació d'un nou Cos i l'increment de 
plantilla en un 48%? I, per si sembla poc, tenint en compte que la recaptació ha caigut des del 
2006 en un 61,5% (i per tant el volum de feina) i que el personal només ha disminuït en menys 
d'un 6%, queda justificat aquest increment de plantilla?. 
 
S'al·lega que l'ATC adquirirà noves funcions amb la pretensió de recaptar tots els tributs de 
l'Administració local, tanmateix, aquests tributs ja els recapten ara els treballadors de les 
Administracions locals, l'assumpció de l'exercici de competències per part de l'ATC com a molt 
(i no creiem ni que sigui així) només hauria de significar un canvi d'adscripció de persones que 
desenvolupen aquestes funcions.  L'assumpció de funcions de recaptació executiva, per la seva 
banda, pot ser perfectament assumida per l'actual plantilla si tenim en compte que la recaptació i, 
per tant el volum de feina ha caigut al voltant del 60%. 
 
Quines són doncs les causes de tot aquest enrenou que en definitiva suposarà incrementar 
considerablement les despeses d'una organització, pràcticament sense competències, per a 
aportar a la Generalitat amb prou feines el 5% del seu pressupost? 
 
Agafeu els ingredients esmentats als quatre primers paràgrafs d'aquest butlletí, agiteu-los bé dins 
la coctelera de la vostra intel·ligència i obtindreu la resposta a aquests interrogants. 
 
En el propers butlletins, desenvoluparem més detalladament, amb dades concretes i oficials, les 
qüestions plantejades. 
 

 
 

                                                 
1 Aquesta mesura fou inclosa a l'ordre del dia de la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de 20.06.13, explicada 
i defensada per la representant de l'ATC i abastament criticada per CATAC amb els arguments que exposarem en els 
propers butlletins. S'havia d'aprovar mitjançant un Acord de Govern que, fins ara, no tenim coneixement que s'hagi 
produït. 


