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Benvolgudes/uts, 

D’acord amb la Instrucció 14/2020 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. 

Us informem del procés de tramitació que haureu de seguir per donar compliment a la instrucció 
14/2020.  

1.- Factures “COVID” presentades corresponents al període des del 14 de  març i al 30 d’abril, en 
relació als serveis que s’han vist suspesos per raó de la crisi sanitària (centres  tancats o serveis no 
prestats per la  limitació del règim d’ingressos en els centres residencials i altres serveis anàlegs): 

Pel que fa a les factures COVID presentades corresponents als mesos de març i abril caldrà presentar 
la factura rectificativa d’abonament per el mateix import der cadascuna de les factures emeses i 
presentades. 

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 

2.- Factures “COVID” maig: 

Les factures “COVID” presentades corresponents al mes maig seran rebutjades per tal que puguin 
anul·lar-les. 

3.- En cas de no haver presentat o tramitat les factures “COVID” de març i abril tindran el mateix 
tractament que les factures de maig, i seran rebutjades. 

4.- Així mateix caldrà presentar una sol·licitud d’abonament de les quantitat corresponents pel 
mateix import de cada factura, exclòs  l’IVA.  Aquesta sol·licitud 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. 
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Aquestes sol·licituds d’abonament  s’hauran de presentar a la bústia de facturació Servei de Recursos 
Aliens en el cas de Barcelona, i en el cas del Territoris a les bústies que tinguin habilitades: 

BARCELONA facturaciorecursos.tsf@gencat.cat 

GIRONA protecciosocial.generalitatgirona@gencat.cat 

TARRGONA sgt_tarragona.tsf@gencat.cat 

LLEIDA  stglleida.tsf@gencat.cat 

TERRES DE L’EBRE Gestioeconomica.terresebre@gencat.cat 
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Document  (excel-pdf signat) a presentar. 

Aquest document té incorporat dues capçaleres, la primera, la que rectifica com abonament a la 
presentada en el mes de març i/o abril i que a de incorporar les dades de la factures que rectifica, 
detall activitat, etc... 

Nom de l'entitat: ENTITAT PROVA Annex fra. Rectificativa abonament núm.:
NIF de l'entitat: A01234567 Data:

Núm. fra que rectifica:
Data fra que rectifica:

Núm. d'expedient: BE-2020-XXXX Període a facturar: 01/03/2020 31/03/2020
Tipus IVA: 0% Exempt d'IVA d'acord amb article 20.1.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit

Codi  Servei
Nº de 

persones

Nº de 
Estades  / 

hores
Import Brut aport. Usuaris Import l íquid

S00000 SERVEI PROVA 1 31 3.143,40 0,00 3.143,40

Serveis

17-2020

16/06/2020

01/04/2020

3-20 COVID

 

- Annex fra. Rectificativa abonament núm.:  Indicar el nou número de factura per l’abonament. 
- Data: Data de la nova factura 
- Núm. fra que rectifica: Correspondria a la factura presentada i tramitada de març o abril (COVID) 
- Data fra que rectifica: Data de la factura març o abril (COVID) 

- Període a facturar: El que correspongui. 

La segona capçalera conten les dades per la sol·licitud de liquidació del serveis no prestat sense IVA, i 
insereix les dades de l’activitat de la factura rectificativa d’abonament. 

Nom de l'entitat: ENTITAT PROVA Liquidació serveis no prestats del mes de:
NIF de l'entitat: A01234567 Data sol·licitud liquidació serveis no prestats:

Núm. d'expedient: BE-2020-XXXX Període: 01/03/2020 31/03/2020

Codi  Servei
Nº de 

persones

Nº de 
Estades  / 

hores
Import Brut aport. Usuaris Import l íquid

S00000 SERVEI PROVA 1 31 3.143,40 0,00 3.143,40

Es sol·l icita 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·l iar 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·l icitat 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.

MARÇ
16/06/2020

Serveis

 

En aquesta capçalera caldrà informar l’estalvi en concepte d’ERTO (si escau), que haurà d’estar 
declarat per l’entitat al Departament. 

Total 1 31 3.143,40 0,00 3.143,40

Import estalvi ERTO declaratal Departament 100,00

Total liquidació serveis no prestats 1 31 3.043,40 0,00 3.043,40

Loca l i tat, data
Signatura i  segell
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