Instruccions tramitació despesa extraordinària COVID19.
Per poder fer el seguiment de les actuacions vinculades l’emergència del coronavirus, i poder facilitar
la informació que demanen de Madrid, la DG de Pressupostos està plantejant que les factures que es
puguin generar es carregaran contra subaplicacions amb el nom de COVID19.
Per això caldrà que es facin factures diferenciades:
1.- En el cas de centres propis que són centre de despesa, si fan alguna despesa extraordinària per
aquest motiu (neteja, compra excepcional....) han de demanar una factura específica al proveïdor.
Quan tinguem més informació us la farem arribar
2.- En el cas dels serveis prestats en centres concertats, conveniats, adaptats, o en centres propis en
gestió delegada:
A) Si el servei s’ha tancat hauran de fer la factura per les places finançades, que pagarem al 85% de
la tarifa. Els usuaris no hauran de realitzar copagament durant aquest període.
B) Si el centre està funcionant però té places buides ja que no es poden fer nous ingressos caldrà que
facin dues factures:
• una com sempre per les places ocupades,
• i un altre per les places vacants que pagarem al 85% de la tarifa.
3.- En el cas dels serveis subvencionats de la línia “J” aplicarem el mateix criteri:
A) Si el servei s’ha tancat hauran de fer la factura per les places finançades, que pagarem al 85% de
la tarifa.
B) Si el centre està funcionant però té places buides ja que no es poden fer nous ingressos caldrà que
facin dues factures:
• una com sempre per les places ocupades,
• i un altre per les places vacants que pagarem al 85% de la tarifa

Document signat
Digitalment per:
Mercè Romaní Blancafort
Cap de Servei de Recursos Aliens

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

2020.03.23
10:57:11 +01'00'

