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Instrucció 14/2020, de 15 de juny, de tramitació de la documentació i pagaments als
proveïdors del Sistema Català de serveis socials dels serveis suspesos per les
autoritats sanitàries per raó de la pandèmia de la COVID 19

Atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara d'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el seu article 18
estableix que els operadors crítics de serveis essencials adoptaran les mesures necessàries
per assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis.

Atesa la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció
d'infraestructures crítiques, que a la lletra a) de l'article 2, defineix els serveis essencials com
aquells necessaris per al manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la seguretat,
el benestar social i econòmic dels ciutadans, o l'eficaç manteniment de les Institucions i de
les administracions públiques.

Atesa la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures
excepcionals organitzatives i dels recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema
català de serveis socials, a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, per tal de
garantir als prestadors el finançament dels seus serveis.
Atès que l’article 1.1 del DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, estableix que durant el
període d'estat d'alarma i en aplicació de mesures excepcionals de contenció de la crisi
sanitària, per garantir el manteniment dels llocs de treball dels proveïdors del Sistema català
de serveis socials i no afectar amb caràcter general l'activitat econòmica, s’autoritza com a
mesura de foment l’abonament de l’import previst en l'instrument de relació, per compensar
les activitats no presencials desenvolupades, així com la posada a disposició dels seus
professionals al servei de la xarxa d'atenció assistencial, i garantir que en el moment que sigui
possible en virtut de l'evolució de la crisi sanitària es puguin tornar a prestar els serveis socials
presencials en les diferents fases a les persones usuàries que tenen reconeguda la prestació
com a dret subjectiu, amb els nous requeriments de protecció que fixin les autoritats
Sanitàries.
Atès que també es preveu, a l’article 1.2 del citat precepte, que a aquests efectes s'habilita els
òrgans competents per donar compliment al que disposa l'apartat anterior.
Per tal d’ajustar-se a la normativa aplicable, es dicten les instruccions següents:
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Primera.- Les entitats proveïdores del Sistema Català de Serveis Socials, i en relació als
serveis que s’han vist suspesos per raó de la crisi sanitària, han de presentar una factura
rectificativa per cadascuna de les factures fins ara emeses, i presentar una sol·licitud
d’abonament de les quantitats corresponents com a mesura de foment pel mateix import de
cada factura, exclòs IVA.
En cas que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hagi abonat per la factura
emesa un import superior al de la sol·licitud dels imports a abonar, la diferència es
compensarà en properes indemnitzacions o factures.
Segona.- La sol·licitud d’abonament dels imports a abonar com a mesura de foment es farà
en l’annex que normalment es tramita amb la factura, incorporant el text següent:
“Es sol·licita el pagament com a mesura de foment de l'import previst en
l'instrument de relació (Article 1 del DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures
complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada
per la COVID-19), atesa la suspensió d’activitats vinculades al servei que s’havia de prestar.
L’import sol·licitat és el corresponent al servei no prestat, sense IVA, i restat l’estalvi
en concepte d’ERTO (si escau), que haurà d’estar declarat per l’entitat al Departament.”
Tercera.- Aquesta sol·licitud s’ha de fer arribar a la bústia de facturació del Servei de la Unitat
territorial o de la Direcció General corresponent.
Quarta.- Aquestes instruccions son d’aplicació des de la data de la seva signatura.
El Secretari General
Signat per:
Josep Ginesta i Vicente
Secretari General
Treball, Afers Socials
I Famílies
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Josep Ginesta Vicente
Sant Antoni de Vilamajor a 15 de juny de 2020

2/2

