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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa ao
mantemento en condicións adecuadas das administracións en Galiza da Axencia Estatal
da Administración Tributaria (AEAT) así como dos postos de traballo precisos a tal
efecto.

A Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) é un organismo
público pertencente á Administración Xeral do Estado español e encárgase da xestión
do sistema tributario e aduaneiro do Estado, así como daqueles recursos doutras
entidades públicas e administracións que lle sexa encomendada por lei ou convenio.
Para estes efectos, aglutina dentro das súas funcións diversas tarefas e servizos,
fundamentalmente de inspección, xestión e recadación.
Sendo Galiza neste momento unha das comunidades de réxime común do
Estado, este organismo ten importancia no noso país ao ser a encargada da recadación
de boa parte dos impostos dos galegos e galegas, para alén doutras funcións. Trátase,
polo tanto, dun servizo público que debe dar cobertura ás necesidades de información e
xestión das e dos galegos en cumprimento das súas obrigas tributarias. Máis aínda, para
o desenvolvemento destas é fundamental a accesibilidade aos servizos e é indubidábel
que para asuntos relacionados coas obrigas coa facenda pública, que implican unha
grande responsabilidade e por veces unha complexidade engadida canto aos
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procedementos, é preciso garantir a posibilidade da atención presencial ás e aos
usuarios.
Con atención á Resolución do 21 de setembro de 2004, da Presidencia da AEAT
pola que se estabelece a estrutura e organización territorial da Agencia Estatal de
Administración Tributaria, recolle o proceso de rexionalización de competencias e
funcións e aspectos referentes á modernización dos procedementos e estruturas. Neste
sentido, determínase a disposición dos órganos territoriais da AEAT entre os que están
as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria para cada unha das Comunidades
Autónomas e no Anexo 1 relaciónanse estas así como as delegacións que integra e no
Anexo II as Delegacións especiais. Neste sentido, enuméranse un total de dezaoito
puntos para o noso país, un mapa que estaría hoxe vixente.
Porén, desde o Bloque Nacionalista Galego estamos a observar indicios que fan
evidente a intención de reducir progresivamente o seu papel, minorando o persoal e o
seu papel de atención ao público. Neste sentido, amortizando prazas de persoal que se
xubila ou que concursa para outra vaga, non convocando prazas para estas
administracións nos concursos ou procedementos de mobilidade que se convocan dentro
da AEAT o persoal destas administracións tense reducido de forma importante.
Como resultante deste modo de proceder, as administración despregadas ao
longo do territorio están a perder o seu papel e nalgúns casos perden funcionalidade
para a atención ao público. Por exemplo, en Monforte quitaron a unidade de IVE e en
Betanzos xa non hai unidade de módulos, nin de recadación polo que os contribuíntes
deben desprazarse a Coruña. Esta tendencia trae consecuencias negativas tanto en
materia de non cubrición real de postos de traballo repartidos polo territorio como para
o público, pois perde posibilidades de realizar determinados servizos nunha oficina
próxima á súa vivenda ou á súa localidade e debe incorrer en máis desprazamentos que
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non se suplen, en moitos casos, nin pola atención telefónica nin mediante a tramitación
por internet.
Polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza vele polo mantemento e boa
calidade dos servizos de atención ao público da AEAT en canto non avancemos nas
competencias e funcións da ATRIGA.

Por todas estas razóns formúlase a seguinte Interpelación:
-Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir que non se
desmantelen as oficinas da AEAT espalladas polo territorio galego?
-Considera a Xunta de Galiza que a día de hoxe están garantidos os dereitos das
e dos usuarios para recibir a información e asesoramento precisos sen menoscabo do seu
lugar de residencia?
-Considera a Xunta de Galiza que o modelo de estruturación territorial e de
funcións se adaptan á realidade que precisa o noso país?
-Ten avaliado a Xunta de Galiza a necesidade de que o noso país asuma, a través
da ATRIGA, máis competencias en materia tributaria?
-Coñece o goberno galego a drástica redución de postos de traballo que sufriron
as administracións da AEAT en Galiza? Ten trasladado algún tipo de consideración ao
goberno central? En que sentido e con que resultados?
-Considera o goberno galego que é adecuado pechar ou limitar -vía cita previao acceso do público aos servizos das oficinas?
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-Considera que a denominada “rexionalización” dos servizos e funcións
distribúe de forma adecuada a carga de traballo entre o cadro de persoal? E entre as
localidades do territorio?

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/02/2018 17:44:26

María Montserrat Prado Cores na data 01/02/2018 17:44:30

Ana Pontón Mondelo na data 01/02/2018 17:44:32

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/02/2018 17:44:33
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Olalla Rodil Fernández na data 01/02/2018 17:44:34

Xosé Luis Bará Torres na data 01/02/2018 17:44:36
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