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(ATC la desorganització del desgovern) 

 
 
 
9. Però de tots els ingressos de la Generalitat, quans en recapta l'ATC? 
 
Per determinar la importància relativa de l'ATC dins dels ingressos totals de la Generalitat no hi 
ha res com determinar el percentatge que representa el que recapta l'ATC sobre el total 
d'ingressos de la Generalitat. 
 
Basant-nos en les dades de la pròpia Generalitat1 per a l'any 20112, els resultats són els següents: 
 

IMPOST PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA 
GENERALITAT 

  
ITPAJD 5,5% 

ISD 1,8% 
JOC 1,8% 

PATRIMONI 1,2 
  

TOTAL 10,3% 
 
Ara bé, en realitat, cal tenir en compte que els Registradors recapten poc més del 50% dels 
impostos de transmissions i successions3, de manera que l'esforç recaptatori real de l'ATC 

                                                 
1 http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Tributs/arxius/2013/drets_liquidats_PIB.xls  
 
2 Respecte del Patrimoni posem les dades de 2012 atès que al 2011 aquest impost no suposava recaptació. 
 
3  Memoria de la Administración tributaria 2011.  http://www.minhap.gob.es/ca-
ES/Estadistica%20e%20Informes/Informes%20y%20Memorias/Paginas/Memorias%20de%20la%20Administracion
%20Tributaria.aspx  
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http://www.minhap.gob.es/ca-ES/Estadistica%20e%20Informes/Informes%20y%20Memorias/Paginas/Memorias%20de%20la%20Administracion%20Tributaria.aspx
http://www.minhap.gob.es/ca-ES/Estadistica%20e%20Informes/Informes%20y%20Memorias/Paginas/Memorias%20de%20la%20Administracion%20Tributaria.aspx
http://www.minhap.gob.es/ca-ES/Estadistica%20e%20Informes/Informes%20y%20Memorias/Paginas/Memorias%20de%20la%20Administracion%20Tributaria.aspx


respecte ITPAJD seria aproximadament del 2,7% i respecte de ISD seria del 0,9%, en total els 
ingressos que recapta l'ATC en relació al total d'ingressos de la Generalitat es aproximadament 
del 6,65%, però tenint en compte que l'Impost de Patrimoni té caràcter temporal  i està destinat a 
desaparèixer a partir del proper exercici, la participació de l'ATC respecte del total dels ingressos 
de la Generalitat no arriba al 5%. 
 
El quadre anterior, degudament adaptat a la veritable situació esdevé doncs en el següent: 
 

IMPOST PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA 
GENERALITAT 

  
ITPAJD 2,7% 

ISD 0,9% 
JOC 1,2% 

  
TOTAL 4,8% 

 
 
És a dir, gairebé el 90% dels ingressos de la Generalitat provenen directament de l'Estat, i del 
10% restant l'ATC en recapta com a molt un 5%.  
 
Aquesta és la nostra sobirania i per reivindicar-la, ens entretenim a veure com estructurem aquest 
5%, arribem a la conclusió que resulta "fonamental" la creació d'un nou cos burocràtic i que això 
s'ha de fer "en temps i forma". Ah! I que cal incrementar la plantilla en un 48%. 
 
Veiem que el mateix tarannà en la gestió dels recursos públics que ens va dur a la crisi que ja fa 
tants anys que patim, continua essent el mateix. No podia ser d'altra manera, continuen manant 
(des del govern o des de l'oposició) els mateixos que la varen provocar i de la qual se'n varen 
aprofitar. 


