
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE ............... 
 
 
 
 
 

AL/ A LA SECRETARI/A GENERAL DEL DEPARTAMENT 
 
 
 
 
En/Na.........................................................................................., amb 
DNI................................, amb domicili a efectes de notificacions al 
carrer............................................................de la població de  
..............................CP.............,davant aquesta  Secretaria comparec 
i com millor sigui en Dret   MANIFESTO: 
 
Que, en data 20 de desembre de 2011, s’ha publicat a Intranet un 
comunicat referent al pagament de la nòmina del mes de desembre, 
en el que s’especifica que la nòmina corresponent al aquest període 
es desglossarà en tres, realitzant un primer abonament el dia 21 de 
desembre, un segon pagament el dia 28, i, un tercer a partir de 
gener de 2012. 
 
Que, en aquest primer pagament del dia 21, corresponent a la 
mensualitat de desembre i al complement de productivitat , s’ha 
procedit a descomptar la retenció d’IRPF, tant de les retribucions 
abonades en aquest primer pagament, com la de les quantitats 
pendents d’abonar corresponents a la retribució del 80% de la paga 
extraordinària, i les que haurien d’anar a càrrec del tercer 
pagament, referit al 20% restant de l’esmentada paga, que està 
previst abonar a partir de gener del l’any vinent. 
 
Que, en entendre aquesta resolució lesiva dels meus drets i 
interessos legítims, dit això respectuosament i en termes de 
defensa , en temps i forma hàbil interposo el present RECURS DE 
REPOSICIÓ sobre la base dels articles 107, 110, 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de 
les següents 
 
 



AL·LEGACIONS 
 
 

Única.-  Incompliment de la normativa en matèria d’IRPF. 
 

El Real Decret 439/2007, de 30 de març, pel que se aprova el 
Reglament de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físicas, 
estableix en l’apartat 1 de l’article 78 que: 

“ Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el 
momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes.” 

En virtut del contingut de l’anterior precepte, la retenció que 
l’Administració aplica per rendiments del treball, sobre  unes 
retribucions que encara no ha fet efectives, vulnera la legalitat a la 
que l’Administració també està subjecte. 

La Administració de la Generalitat no pot retenir l’IRPF, ni de les 
quantitats pendents d’abonar el dia 28, ni de les que preveu pagar a 
partir de gener de 2012, en base al contingut de la normativa 
reguladora de l’Impost de la Renta de les persones Físiques  

Pel que s’ha exposat 

 

SOL·LICITO. Que, tingui per presentat aquest escrit, l’accepti, tingui 
per interposat RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la 
Resolució amunt dita, en el sentit de les al.legacions d’aquest escrit, 
i, després dels tràmits legals adients em siguin retornades les 
quantitats retingudes indegudament, procedint d’acord amb el 
contingut de la llei a realitzar la  retenció corresponent en el moment 
de cada pagament. 

Barcelona, 21 de desembre de 2011 

 

 

 


