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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
OPOSICIONS COS TÈCNIC DE GESTORS TRIBUTARIS 

 
Us informem que al setembre d’enguany es convocarà un procés selectiu per cobrir 120 places del Cos 
Tècnic de Gestors Tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya, us resumim, tot seguit, les 
característiques més destacables d’aquest procés.  
 
• Serà un procés gestionat íntegrament per ATC, sense el suport de la Direcció General de Funció 

Pública, que tindrà 3 fases: Oposició (125 punts), Concurs (60 punts) i Curs Selectiu (100 punts). 
• Un 5% de les places (6) es reserven per a persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior. 
• La tramitació serà íntegrament electrònica amb identificació digital: sol·licitud, aportació de 

documentació, recursos. Facilitarà la gestió de l’expedient electrònic i la visualització dels/de les 
participants des de l’Àrea privada de la web gencat (apartat tràmits).  

 
Proves de la fase d’oposició: 125 punts 

 Primera (test): varia el  nombre de preguntes i s’incorpora l’annex 3 del temari (tributari), en lloc 
d’APTE/NO APTE es qualificarà sobre 40 punts, mínim 20 punts per superar-la. Desembre. 

 Segona (català): Resultat d’APTE/NO APTE. Febrer o març de 2022. 
 Tercera (3 supòsits pràctics): 1 de comptabilitat (annex 2 temari) i 2 a triar entre 3. 45 punts (15 

cadascun); mínim 22,5 per superar-lo (6 mínim a cada pràctic). Abril 2022. 
 Quarta (8 preguntes curtes desenvolupament): 40 punts, mínim 20. Juny o juliol 2022. 
 No hi ha entrevista com a prova. S’avalua el perfil competencial durant el curs selectiu. 
 Publicacions: etauler i seu electrònica ATC. 

 
Mèrits de la fase de concurs: 60 punts 

 Serveis prestats: 25 punts 
 Titulacions: 10 punts 
 Formació i docència acadèmica: 10 punts 
 Llengua catalana i de la llengua aranesa: 4 punts 
 Competències ACTIC: 7 punts 
 Llengua estrangera: 4 punts 

 
Curs selectiu : 100 punts 

 Durant el darrer trimestre de 2022. 
 Mínim de 120 hores 
 Organitzat per SH-ATC 
 90% contingut tributari + 10% perfil competencial 
 Superat amb un mínim de 50 punts 
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