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El passat dilluns 5 d’agost el centres concertats i de gestió esteu rebent un correu
electrònic del Servei de Recursos Aliens de l’ICASS, en què se us donen noves
instruccions per a la presentació de la facturació mensual. Realment són unes
modificacions quant a la data límit d’entrega de la factura i del lloc de presentació.
Així mateix se us adjunta un escrit de la subdirectora general de Gestió de Recursos,
que us annexem junt a aquesta circular.
Entenem perfectament que aquest canvis son conseqüència de l’adaptació al termini
de pagament de 30 dies data factura que té obligació de complir l’Administració des de
l’1 de gener de 2013.
Malgrat que la redacció del mail i de l’escrit és totalment clara, volem fer-vos uns
aclariments i puntualitzacions:
1. La presentació es farà com a màxim fins al dia 3 del mes següent al període
facturat i, en cas que sigui festiu, el dia hàbil següent.
Repassant el calendari dels propers mesos veiem què:
Setembre 2013: solament tindreu 2 dies hàbils per preparar i presentar la factura (l’1 de
setembre és diumenge).
Novembre 2013: solament tindreu 1 dia hàbil per preparar i presentar la factura, ja què l’1
és festa i el 2 i 3 son dissabte i diumenge, per tant sols tindríeu el
04/11 per preparar i presentar la factura.
Desembre 2013: solament tindreu 2 dies hàbils per preparar i presentar la factura (l’1 de
desembre és diumenge).
Gener 2014: solament tindreu 2 dies hàbils per preparar i presentar la factura (l’1 de gener
és festiu).
Febrer 2014: solament tindreu 1 dia hàbil per preparar i presentar la factura, ja què l’1 i el
2 son dissabte i diumenge, per tant sols tindríeu el 03/02 per preparar i
presentar la factura.
Març 2014: solament tindreu 1 dia hàbil per preparar i presentar la factura, ja què l’1 i el 2
son dissabte i diumenge, per tant sols tindríeu el 03/03 per preparar i
presentar la factura.
Maig 2014: solament tindreu 2 dies hàbils per preparar i presentar la factura, ja què l’1 és
festa i el 3 és dissabte, per tant sols tindríeu el 02/05 i el 04/05 per
preparar i presentar la factura.

Davant aquesta realitat, volem entendre que han volgut dir que la presentació es
farà com a màxim fins al tercer dia hàbil següent al període facturat. El motiu
d’entendre-ho d’aquesta manera, i així ho expressarem a la Subdirecció General,
és que, seguint literalment aquestes instruccions, hi haurà mesos en què no hi
haurà temps material per confeccionar la factura i presentar-la a temps.
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2. La presentació es farà en un escrit adreçat al Servei de Recursos Aliens,
planta 8a, Sector C, a la seu central del Departament, Pg. Taulat 266-270
de Barcelona (08019).
En aquest segon punt hem de tenir en compte què:
a) No s’admetrà la presentació de la factura sense l’escrit que esmenten.
b) L’escrit amb la factura es presentarà a la seu central del Departament a
Barcelona. Això significa que tothom ha de presentar els escrits i les factures
físicament a Barcelona.
Respecte a aquesta circumstància d’haver de presentar-ho a Barcelona, estigui on
estigui ubicat el centre (Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona), també farem una
sol·licitud a la Subdirecció General de trobar un altre manera (possiblement
electrònica) i evitar uns desplaçaments i despeses innecessàries. Per exemple, i no
necessàriament ha de ser així ja què hi ha altres mètodes, es podria avançar per
correu electrònic i presentar-ho físicament per registre com s’ha vingut fent fins
ara.
Tingueu em compte aquestes noves instruccions, ja què afecten a la propera factura a
presentar dins dels tres primers dies de setembre. Malgrat hi ha temps, us fem a
mans donat que estem en el mes d’agost i molts de vosaltres esteu de vacances.
Com sempre, estem a la vostra disposició per a tot allò que us calgui aclarir o ampliar.
Barcelona, 6 d’agost de 2013
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REPRODUCCIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC DEL SERVEI DE RECURSOS ALIENS
DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓ DE RECURSOS DE L’INSTITUT
CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS- ICASS

Data: 5 d’agost de 2013 9:38:45 GMT+02:00
Tema: RV: Instruccions per a la presentació de faturació i Reclamació factures mes de maig
Benvolguts,
Els comuniquem seguidament, informació important:
Primer punt- Presentació de facturació
Us adjuntem carta amb les instruccions de com haureu de procedir a partir del mes d’Agost i següents, en
presentar la facturació de les Residències i Centres de Dia al Departament, presentació que es farà com
a màxim fins al dia 3 del mes següent al període facturat, i en cas que sigui festiu el dia hàbil
següent.
La finalitat, es la de poder complir amb els terminis de tramitació dels pagaments, segons les darreres
ordres del Estat Central, i tenir constància real de la data d’entrada en un termini molt concret i sempre
pel registre (cal adjuntar una carta dirigida al Servei de Recursos Aliens planta 8- sector C, presentantla a la seu del Departament de Benestar Social i Família - Passeig del Taulat, 266-270 -08019 de
Barcelona, doncs ja no es registraran més les factures).
Atentament
Servei de Recursos Aliens
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

Departament de Benestar Social i Família
Pg. Del Taulat, 266-270
08019 Barcelona

Entitat membre de:

