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 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
PLA DE TORNADA A LA FEINA 

 
La Junta de Personal de l’Agència Tributària de Catalunya va ser convocada per la 
Direcció ahir 28/04/2020  per tractar les condicions de tornada als centres de treball  i com 
ens afecta al nou impost de carboni dels vehicles de tracció mecànica així com 
la campanya de la Renda 2020. Els sindicats fem entrega d’un escrit on proposem un 
seguit de mesures a adoptar per a la tornada que la Direcció ens assegura que estudiarà. 
 
Sobretot, volem aclarir que el retorn a la feina encara no té data concreta, malgrat 
certes informacions que ens han fet arribar assignant una data determinada. La tornada a 
la feina no només està condicionada a la seguretat del personal (equips de protecció 
individual, mampares per al personal d’atenció al públic, etc...), sinó també a les 
instruccions que es vagin elaborant per part de les autoritats sanitàries, conforme a 
l'assoliment del “Pla de Desescalada” del govern estatal. Totes aquestes mesures seran 
per a tot el personal de l’ATC, incloent  les oficines compartides. No obstant, la 
incorporació del personal sensible i vulnerable estarà condicionada als resultats de 
l’avaluació de riscos laborals. 
 
El teletreball es continuarà mantenint en una gran majoria del personal. Des de Direcció 
ens indiquen que el teletreball s'ha mostrat ja ara com una bona opció i que ha arribat per 
quedar-se, encara que serà a partir de setembre/octubre que es reglamentarà per la seva 
normalització.  
 
Des de Direcció ens confirmen la seva voluntat de participar en la campanya de la renda, 
que es farà en un principi mitjançant atenció telefònica, amb cita prèvia. S’iniciaria l’11 de 
maig i finalitzaria el 30 de juny. També ens plantegen la possibilitat de participar 
presencialment encara que, en cap cas, seria abans del 8 de juny. 
 
Se'ns comunica també que ahir es va publicar al DOGC el Decret mitjançant el qual 
s'ajorna al novembre la posada en marxa de l’Impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica. 
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