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DEVOLUCIONS D'OFICI 
(El que faltava) 

 
 
Han estat moltes les vegades que hem denunciat, des d'aquestes pàgines, la desastrosa política 
de personal de l'ATC,  
 

- per la forma opaca com s'adjudiquen els llocs de treball 
- per l'estructura sobredimensionada (excessiu nombre d'alts càrrecs) en relació als 

escassos dos tributs que bàsicament es gestionen 
- pel fet que tan sols s'arriben a revisar una petita part dels documents que comporten 

aquells tributs (la resta, o bé no es revisen o bé la revisió està privatitzada a través dels 
Registres de la propietat i mercantils) o, per no allargar-nos massa 

- per la facilitat amb que, fins i tot en aquests temps en què tots estem retallats, 
s'adjudiquen les retribucions addicionals que anomenem 11% (ens continuen arribant 
modificacions de l'RLT on, alegrement i contra les ordres del propi Govern de reduir en 
un 33% el nombre de persones que reben aquests complements, s'adjudiquen aquestes 
retribucions). 

 
També hem criticat la forma com es malmeten els recursos, més enllà de les formes 
esmentades al paràgraf anterior. La més recent, impulsant la contractació de 24 llocs de treball 
del grup B (cos tècnic de gestors tributaris) per l'estrafolària via de la comissió de serveis 
(sistema excepcional previst per a casos individuals). Uns llocs de treball que els "cerebrines" 
de la Secretaria d'Hisenda han previst que havien de ser coberts per personal de l'AEAT, que, 
segons ells mateixos havien declarat a la premsa, són gent amb un elevat grau de preparació ("a 
sensu contrario" es nega aquesta preparació al propi personal de l'ATC que reuneix els requisits 
per a presentar-se a aquestes places). I tot aquest muntatge per a derivar vers l'ATC un personal 
que mai vindrà perquè no ho permetrà l'Administració d'origen (l'AEAT). Meravelles del 
sistema de provisió mitjançant comissió de serveis que exigeix l'anuència de l'Administració 
d'origen. Això sí, han estat perdent el temps i fent-lo perdre al personal durant la primera part 
de l'any 
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El cúmul de despropòsits però no cessa. Llegim a la premsa d'avui: "La Generalitat da orden de 
no devolver el dinero que el contribuyente paga de más". El seu contingut no té "desperdici" i, 
per no allargar-nos, ens limitem a posar-vos el link d'accés per tal que valoreu per vosaltres 
mateixos1. 
 
Una cosa és utilitzar la legalitat de forma esbiaixada per a obtenir fins diversos dels previstos 
per la norma (per exemple cobrir un cos de nova creació mitjançant la macarrònica via de la 
comissió de serveis). Una altra cosa és gestionar imprudentment els recursos de 
l'Administració (els cost que suposa que els registradors gestionin els nostres tributs és superior 
al pressupost de l'ATC), amb l'agreujant que el pagament als registradors es faci violant 
l'elemental principi comptable de prohibició de compensació d'ingressos i despeses (el que 
perceben els registradors es descompta directament del que recapten, de manera que, ni és 
públic el que cobren ni és pública la veritable recaptació pels impostos de transmissions i 
successions). Una tercera cosa és que per gestionar escassament dos tributs hi hagi un florilegi 
de càrrecs i alts càrrecs absolutament injustificat, per no parlar del repartiment a dojo de 
complements de l'11%. 
 
Però el que resulta inadmissible és que s'actuï directament contra la legalitat violant elementals 
normes tributaries com és ara el deure de devolució, sense que hi hagi necessitat de demanar-
ho, d'allò que els contribuents ingressen indegudament. 
 
Hi haurà algun responsable aquest cop, o bé ara tots estan ocupats mirant de com tapar les 
vergonyes tributàries (com a mínim) de l'expresident de torn. O potser els responsables estan 
ocupats mirant a qui atribueixen la propera tongada d'11%'s (vinga!, que paguen els 
contribuents). O potser estan perdent el temps encara dissenyant convocatòries de comissions 
de serveis que mai es cobriran. O potser cal crear noves subdireccions o càrrecs per aprofitar a 
fons el pressupost de l'ATC2. Dilapida "que algo queda". 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6682/1368678.pdf 
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