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Al respecte del pagament de les factures que els centres concertats amb ICASS han
emès a partir del mes d’abril 2013 i que vencent el 30 de juny i mesos successius, els
centres esteu rebent un correu electrònic del Servei de Recursos Aliens de l’ICASS i
què reproduïm al final d’aquesta circular.
El resum d’aquest correu i, en la pràctica, el què heu de tenir en compte és que, pels
motius que indica (informàtics, pressupostaris, etc.), i referit a les entitats que
encara no han signat la pròrroga del concert 2013, el pagament de les factures
d’abril
2013
i
mesos
successius
l’efectuarà
l’ICASS
en
liquidacions/transferències de 18.000 €, tantes com siguin necessàries fins
completar el total de la factura.
Per exemple: si la factura d’abril, l’import a pagar per ICASS era de 105.890 €, el
pagament serà en sis transferències: cinc de 18.000 € i una de 15.890 €. No vol dir
que deixin de pagar el total de la factura, sinó que la liquidaran en sis parts.
Aquesta situació es normalitzarà en el moment en què es signi el document de
pròrroga per a l’any 2013. Aquesta situació transitòria no afecta a les entitats que
ja han signat la pròrroga.
Com sempre, estem a la vostra disposició per a tot allò que us calgui aclarir o ampliar.
Barcelona, 14 de juny de 2013
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CORREU ELECTRÒNIC ESMENTAT:
Subject: Aclariments Facturació
Date: Thu, 13 Jun 2013 15:06:37 +0000
Benvolgut/da,
Com ja sabeu el Govern va aprovar a mitjans del mes passat modificar del Decret 170/2012, de 27
de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013.
Això ens ha permès una major, que no total, disponibilitat del crèdit retingut i, per tant, poder anar
tramitant les pròrrogues dels concerts i contractes de gestió.
Tot i això, en paral·lel, estem garantint la comptabilització i pagament de la facturació
corresponents als mesos vençuts tot i no està ultimada la signatura de pròrroga.
Aquesta doble línia de gestió, ens obliga, per una raó estrictament de configuració del
programa informàtic corporatiu de la Generalitat, a que la facturació corresponent al servei prestat
al mes d’abril i successives, mentre no estigui ultimat el corresponent procés de pròrroga en cada cas,
les tramitem enregistrades en diferents documents comptables per imports bruts inferiors a 18.000
€ com siguin necessaris fins arribar al total brut facturat.
Consideracions importants al respecte:
.- Es procedirà així, per raons estrictament informàtiques, des de la facturació del mes d’abril i
successives fins al moment en que la pròrroga estigui signada i, per tant, la facturació a partir d’aquesta
data ja la podrem enregistrat en un sol document.
.- No té cap afectació respecte del pagament íntegre del import facturat en el mes
corresponent, el qual es manté però diversificats en diversos documents comptables.
.- No suposarà cap endarreriment en la comptabilització de la facturació present ni futura : a
data del present comunicat i, pel que fa al corresponent a pagar-se al més de juny (factura d’abril en el
cas de concerts i de març en el cas de gestió) està pràcticament el 100% tramitat.
Estem, com sempre, a la vostra disposició per qualsevol aclariment relacionat al respecte.
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