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CANVIS EN LA RLT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
DE CATALUNYA 

 
 
El 17/05/2018 hem tingut una reunió amb representants de la DG Funció Pública i de l’ATC, on se’ns ha 
informat dels canvis en la RLT de l’ATC, en desplegament de l’Ordre VEH/117/2017, de 13 de juny, per la 
qual es regula l’estructura organitzativa de l’Agència Tributària de Catalunya, veiem a continuació alguns 
aspectes destacables: 
 

 11 càrrecs directius (nivells 26 a 30.2) veuen incrementats els seus nivells: del 26 al 27.1 (3 càrrecs) 
– del 27.1 al 27.2 (3 càrrecs) – del 28 al 29 (3 càrrecs) – del 29 al 30.1 (1 càrrec) – i del 30.1 al 30.2 
(1 càrrec).  

 17 llocs C2N14 d’Oficines Territorials passen a percebre el complement d’atenció presencial (per 
una feina que ja estan fent i no estaven cobrant...) 

 4 llocs C2N12 de Barcelona amb el complement d’atenció presencial passen a C2N14 

 
Aquestes són les dades “fredes”, i algú/na pot dir: “bé, una mica per a cadascú!”. Fins i tot, podríem dir que, 
comparativament, l’impacte econòmic de la modificació dels nivells alts amb els altres és similar. Però... 
  
Però convindrem que no és el mateix! Això seria fer trampes! Els 17 auxiliars no tenen un augment de nivell, 
només passen a cobrar per la feina que ja fan. I, a més, estem parlant de sous de 19.000€ i no d’entre 
55.000 i 67.000€! (veure quadre). I els C2N12 que passen a C2N14 són llocs adscrits a l’àmbit d’informació 
al contribuent (ja tenen el complement d’atenció presencial) i els pertoca, és clar!, aquest augment de nivell! 
 
I què passa amb els auxiliars que estan fent atenció presencial a les Oficines compartides (per exemple 
Vilanova i la Geltrù) i no cobren aquest complement?  
 
I què passa amb els/les administratius/ves C1N14 que encara hi ha a BCN quan tots els/les 
administratius/ves (interins/es) que van entrar a les OT ho van fer amb un nivell 16 (ningú a BCN)? 
 
I què passa amb tots els C1N22 que han anat quedant vacants i s’estan amortitzant? Per què no s’intenta 
conservar i donar a d’altres companyes i companys? 
 
Sabeu que encara hi ha nivells 10 i 12?! 
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